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 م4237هـ = 3658

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 املبني يف سرية أمهات املؤمنني النور :افعـوان

 علوي بن عبداهلل بن حسني العيدروس :تلفقف

 040 :ظدد افصػحات

 46×  39 ؿقاس افؼطع:

 
 

 مجقع احلؼوق حمػوطة فؾؿمفف
 

 



 

املبني يف سرية أمهات املؤمنني النور 
3 

 

 

 

 املبني النور

 يف

 سرية أمهات املؤمنني

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأليف

 روسعلوي بن عبداهلل بن حسين العيدالسيد 

 العلوي الحسيني

 



 

حسني العيدروس بن علوي بن عبداهلل 4 



 

املبني يف سرية أمهات املؤمنني النور 
5 

 

الق، ومٌلم ًمألمي يملؾ احلؿد هلل اًمذي سمعٌ إًمقـو أومضؾ اخلؾؼ قمغم اإلـم

وووق، واظمتور ًمف ؾمٌحوكف وشمعومم مـ يعقـف ذم محلؾ يملؾ أملر  مو اشمًع قمؾقفو

ـلف ؾملعي ؿموق، مـ كًوء اظمتورهـ اهلل شمعلومم ًمقٌـللم سمقلقت اًمـٌلقة ويـنملن قم

إظمالق، ومقىمػـ سمجوكٌف معقـوت ًمف قمغم ىمدم وؾموق، ومفـ أمفلوت اعملممـلم، 

 ورمحي ًمؾعوعملم ذم يمؾ كطوق، أمو سمعد...

ومنن طمقوة اًمـٌقة وسموٓظمص سمققت اًمـٌقة هلل أطمرى سموًمتلمؾ واًمتتٌع: عمو 

ومقف مـ قمؼم ودٓٓت، وأطمؽوم وشمنميع وهدايوت، وإن يمؾ ملممـ ومممـلي 

ف وطمقوشمف ذات ؾملعودة ووملرح، وىملدوة سمؿلـ ًم لدره اهلل ًمػمهمى أن يؽقن سمقت

 ذح.

وًمق شملمؾـو طمقوة اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مع أهؾ سمقتف وكًلوهف ًمرأيـلو 

حقللوة، ومقللف اًمتقضمقفللوت اًمـٌقيللي، ؾومقفللو دؾمللتقرًا قمظللقًه ومـفجللًو يمللوماًل ًم
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ٕوووع اًمتل يـٌغل أن شم حح اواعمعومالت اًمـقراكقي، وشم حقحًو ًمؽثػم مـ 

 قت أهؾ اإليهن.ذم سمق

طمٌٌـو دراؾمي سمققت اًمـٌقة، واًمغقص ومقفو ٓؾملتخراج ضمقاهرهلو هلذا أ

 ُؾ َفلجْ قَ وت اًمعوًمقي، وإن يمثػمًا مـ أهلؾ اإليلهن ًمَ ماًمغوًمقي، طمتك كرشمؼل ذم اعمؼو

طمقوة أمفوت اعمممـلم وطمقوة اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ معفـ: سملؾ اًمؽثلػم ٓ 

ًمؽٌػم ذم طمؼ أهؾ اإليهن، ومؽقػ ٓ يعرف طمتك أؾمههفـ، وهذا مـ اًمعقى ا

يعرف اًمقاطمد مـو ؾمػمة أمف وطمقوهتو، وذم ؾمػمهتو وطمقوهتو ًمف قملؼم ودٓٓت، 

 ًمق شملمؾفو ٓؾمتؼرت طمقوشمف وسمقتف قمغم ظمػم طمول ًمق اىمتدى.

ًلػمة أمفلوت اعملممـلم اًمقىملقف قملغم يمه أطمٌٌـلو ملـ ظملالل معرومتـلو ًم

ممـ سمؿؽوكي يمؾ واطمدة ملـفـ اًمعؼم واًمػقاهد، وشمعريػ اعم فواعمقاىمػ اًمتل ومق

ظمتوراهو ًمتؽقن زوضمًو ًمـٌقف قٌ اًمنمف اًمعظقؿ طمامع مو ظم  فو اهلل سمف مـ 

 حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وأمًو ًمؾؿممـلم.

اًمتل شمثور طمقل سمعلض أمفلوت اعملممـلم  فِ ٌَ يمه أطمٌٌـو رد اًمؽثػم مـ اًمُش 

ؾقلف وؾملؾؿ، قمؾقفـ روقان اهلل يمدوموع قمـ أمفوشمـو وزوضموت كٌقـو صغم اهلل قم

ء اإليلهن عػوويمذا رد اًمشٌفوت اًمتل يثػمهو أقمداء اإلؾمالم ويتٌعفؿ ومقفلو ول

لمفوت اعمممـلم قمؾقفـ رولقان ف سمضمطمقل اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم زوا

 .اهلل
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ومتؿقؾ اًمؼؾقب إمم  ،شمزداد ذم اًمؼؾقب حمٌتفـ ..وسمتعرومـو قمغم أظمٌورهـ

 آىمتداء هبـ واعمٌم قمغم ؾمػمهتـ.

 .: وىمد ؾمؿقتف

وملؾملللل اهلل شمعللومم أن ذعللؾ ذًمللؽ ظموًم للًو خمؾ للًو ًمقضمللف اهلل اًمؽللريؿ، 

ًمـعللقؿ، وإروللوًء ًمؾـٌللل إملللم صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ، مؼرسمللًو إمم ضمـللوت او

وؾملؾؿ وأهلؾ سمقتلف  قمؾقلف، وؾملًٌٌو ًمؾؿراومؼلي ًملف صلغم اهلل وٕمفوت اعملممـلم 

ؾ حمؾ ذم ىمؾٌف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وىمؾقب أمفلوت وأصحوسمف آيمرملم، وكق

ودة اًمؽلؼمى ذم ع، وؾمًٌٌو ًمؾػقز سموًمًأمجعلم اعمممـلم قمؾقفـ روقان اهلل شمعومم

اًمدكقو وإظمرى، وأن ذعؾف شمعومم دوموقمًو قملـ احلٌقلى صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ 

 وأمفوت اعمممـلم وقمـ اًمديـ، آملم اًمؾفؿ آملم.

 ًمف وصحٌف وؾمؾؿوصغم اهلل قمغم ؾمقدكو حمؿد وآ

 واحلؿد هلل رب اًمعوعملم

 كتبه                                     

 علوي بن عبداهلل بن حسني العيدروس  

 هـ5341األحد الثاني مو شهر ربيع الثاني                                                 

 م4153شهر فرباير املوافق: الثاني مو                                     

 وءالغهَّاء صانها اهلل مو كل ستريم                                      
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اًمؽثػم مـ إمي يًؿع أن زوضموت اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ هـ 

﮷  ﮸  ﮹  ﮺  چ مو ىمرأ ىمقًمف شمعومم  أمفوت اعمممـلم، ويمثػماً 

، همػم أن اًمؽثػم ممـ يؼرأ ذًمؽ ٓ يعؾؿ {٦اب: األحز} چ﮻﮼  ﮽  ﮾

معـك إمقمي اعمؼ قدة ذم هذه أيي: ًمذًمؽ أطمٌٌـو سمقون ذًمؽ ىمٌؾ اخلقض 

ذم ذيمر ؾمػمهتـ ومو ورد قمـفـ وأظمٌورهـ ذم سمققت اًمـٌقة ومو كًتػقد مـ 

 أظمٌور يمؾ واطمدة مـفـ، إذ يمؾ واطمدة مـفـ مدرؾمي يمومؾي ًمؾحقوة، ومـؼقل:

معـك إمقمي هـو هق اًمتعظقؿ يموٕم سمؿعـك أكـو  ذيمر أهؾ اًمعؾؿ أن

أن كعظؿ أمفوت اعمممـلم يمه كعظؿ أمفوشمـو: سمؾ أيمثر مـ ذًمؽ،  ذى أوًٓ 

وذًمؽ واضمى قمغم يمؾ مًؾؿ: ٕن اهلل شمعومم أمركو أن كؽقن سموريـ سمآسموهـو 

وأمفوشمـو، ومؿـ هـو وضمى اًمتعظقؿ واًمتقىمػم، ووضمى أن كعرف ًمؽؾ واطمدة 

وأن اهلل شمعومم ىمد اظمتورهو ًمتؽقن زوضمي ٕذف ، ـد اهللمـفـ مـزًمتفو قم

خمؾقق، ومقجى أن كػؼف هذا آظمتقور وهذه اعمـزًمي اًمتل أكزهلـ اهلل إيوهو، وأن 

 ه واضمٌل دموه أمل.وأن يمؾ واطمدة سموًمـًٌي زم هل أم، ومكًتشعر أهنـ أمفوشمـو 

كف يمذًمؽ ذيمر أهؾ اًمعؾؿ أن إمقمي هـو مـ سموب حتريؿ اًمـؽوح، أي أ

زوضموشمف صغم اهلل قمؾقف  سمنطمدىيتزوج  نحيرم قمغم يمؾ واطمد مـ إمي أ
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وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ        ەئ ەئچوؾمؾؿ سمعد اكتؼوًمف، ىمول شمعومم 

 چۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ

 .{٣٥األحزاب: }

ويؽمشمى قمغم هذه إمقمي أطمؽوم يمثػمة ختوًمػ أطمؽوم إمقمي مـ 

 اًمـًى ومؿـفو:

 :ز اًمـظر إًمقفو وٓ اخلؾقة هبو، ومال يؼقل اًمشخصٓ ذق فأك .1

ومفذا همػم ، ومقحؾ زم اًمـظر إًمقفو واخلؾقة هبو ..مودامً هذه أمل

ۋ  ۅ  ۅ  چصحقح: وهلذا ىمول اعمقمم ؾمٌحوكف وشمعومم: 

،  ومفل أم ًمؾؿممـ مـ طمقٌ {٣٥األحزاب: } چېۉ  ۉ   ې  

ظر حتريؿ اًمـؽوح، ومـ طمقٌ وضمقب اًمتعظقؿ ومؼط، ٓ مـ طمقٌ اًمـ

 إًمقفو وٓ اخلؾقة هبو.

أظمقاهتـ  ـلم، ويمذايمذًمؽ سمـوهتـ ٓ يعتؼمن أظمقات ًمؾؿمم .2

وإظمقاهنـ ٓ يؼول ومقفؿ ظموٓت ًمؾؿممـلم وأظمقاهلؿ، ومقجى هـو أن 

كؿقز سمـ إمقمي اًمتل شمؽقن مـ اًمـًى وسملم إمقمي اًمتل كتحدث 

قمـفو، ومٌـوهتـ ٓ حيرم كؽوطمفـ قمغم اعمممـلم، وٓ أظمقاهتـ يمذًمؽ، 
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الحجراث: } چۋ ٴۇ ۈچعؿ اًمؽؾ يدظمؾ وؿـ ىمقًمف شمعومم :ك

وٓ اخلؾقة  ـ، وًمؽـ هل أظمقة ذم اًمديـ ومؼط، ومال ذقز اًمـظر إًمقف{٠١

وذقز كؽوطمفـ، ومؼد شمزوج اًمزسمػم ريض اهلل قمـفو مـ أؾمهء سمـً  ،هبـ

ومل  ،أيب سمؽر اًم ديؼ وهل أظمً أم اعمممـلم قموهشي ريض اهلل قمـفو

أم اًمعٌوس أم اًمػضؾ أظمً شمزوج يمذًمؽ يؼؾ هل ظموًمي اعمممـلم، و

ريض اهلل قمـفو، يمه أن قمكم سمـ أيب ـموًمى يمرم اهلل  مقؿقكياعمممـلم 

شمزوج قمثهن و، وضمفف شمزوج سمػوـمؿي اًمٌتقل اًمزهراء قمؾقفو روقان اهلل

سملم يمؾثقم صمؿ سمرىمقي سمـوت اعم طػك صغم اهلل  سمـ قمػون ريض اهلل قمـف

 .ـً ظمقيؾد ريض اهلل قمـفو، وسمـوت أم اعمممـلم ظمدذي سمقمؾقف وؾمؾؿ

يمذًمؽ يؼول ٕزواج اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أمفوت  .3

اعمممـلم أي اًمرضمول واًمـًوء مـ اعمممـلم، وىمول سمعضفؿ أهنـ أمفوت 

ه روي قمـ منوق أن سم ًمؾرضمول مـ اعمممـلم دون اًمـًوء، واؾمتدًمقا

ًمؽ وًمً: ًمًً ، ومؼ: يو أموه-اهلل شمعومم قمـفو ريض   امرأة ىموًمً ًمعوهشي

 سملم إكه أم رضموًمؽؿ.
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ًمؽـ ُردَّ قمغم هذا سملن اعمراد سمذًمؽ مـ سموب اًمـؽوح ومؼط، أي: كحـ 

أمفوت رضموًمؽؿ ٓ ذقز ًمرضموًمؽؿ كؽوطمـو سمعد اكتؼول اًمـٌل صغم اهلل 

قمؾقف وؾمؾؿ: وإٓ ومنن اًمؼرآن اًمؽريؿ يذيمر ذم أيمثر مـ مقوع ًمػظ 

ل واًمـًوء ممـوت أي ضمـس اًمرضمواعمممـلم ويؼ د سمذًمؽ اعمممـلم واعم

أراد هبو اعمممـلم  {٠١الحجراث: } چۈٴۇۋچ، يمؼقًمف شمعومم: ؾمقا

واعمممـوت، وهمػمهو مـ أيوت اًمؽثػمة، ومنن ذم اًمؼرآن إذا ضموء ًمػظ 

اعمممـلم أو اعمًؾؿلم ومل يتٌعف ؾمٌحوكف سمؾػظ اعمممـوت أو اعمًؾهت دلَّ 

كجد ذم اًمؼرآن ذم سمعض  ٕكـو ذًمؽ قمغم أن اًمؾػظ ؿمومؾ ًمؾجـًلم:

اعمقاوع أن اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم يذيمر اعمممـلم صمؿ يعؼى ذًمؽ سمذيمر 

                                                                    :اعمممـوت: ومقدل ذًمؽ قمغم اظمتالف اجلـًلم يمه ذم ىمقًمف شمعومم

 وىمقًمف شمعومم:،{ ٢٧التوبت:  } چھےےۓچ 

ىئ  چ وىمقًمف شمعومم: ،{٣٥األحزاب: } چکک  گچ

 ڍچ  وىمقًمف شمعومم:، {٢٥األحزاب: }   چىئ   ىئ  ی  ی 

ٻ  ٻ  ٻ   ٱچ وىمقًمف شمعومم:، {٣الفتح: }  چڌ ڍ

  چڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈچ وىمقًمف شمعومم:، {٠٧الحديد: } چ

 . {٠١البروج: }
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ومؾق  ،عظقؿ هلذه إمقميتصمؿ أن أهؾ اًمعؾؿ ىمد ذيمروا وضمقب اًم

ًمتعظقؿ هلـ قمغم ومًقؽقن وضمقب ا ..ىمؾـو أهنـ أمفوت ًمؾرضمول ومؼط

ٕهنـ أمفوت اًمرضمول، وهذا سمعقد، ومنن اًمتعظقؿ  :اًمرضمول دون اًمـًوء

 واضمى قمغم اًمرضمول واًمـًوء معًو.
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 فؾؿممـغ؟وهل يعتز افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم أب        

 

مودام أزواضمف صغم وهق: أذهون اًمٌعض،  قمغمرسمه يتقارد هذا اًمًمال 

قف وؾمؾؿ أب قمؾقف وؾمؾؿ أمفوت ًمؾؿممـلم ومفؾ يؽقن هق صغم اهلل قمؾاهلل 

ف أب ًمؾؿممـلم.. يمقػ يؽقن يمذًمؽ وىمد ىمول اهلل ًمؾؿممـلم؟ وإن ىمؾـو أك

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ   ې ىچشمعومم: 

 ؟ {٠١األحزاب: } چۆئ

وموجلقاب هق: كعؿ أن اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ هق أب ًمؾؿممـلم، 

﮷ چذم اًمؼراءات يمؼراءة سمـ مًعقد وُأيب  قمـد ىمقًمف شمعومم وىمد ورد زيودة 

 َوُهوَ ، زاد ىمقًمف ){٦األحزاب: } چ﮻﮼ ﮽﮾ ﮸ ﮹ ﮺

مْ  َأٌب  (، يمه ذيمر ذًمؽ اًمطؼمي وهمػمه مـ أهؾ اًمتػًػم قمـد شمػًػم هذه ََلُ

أيي، ومفذا يثًٌ أن اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ هق أب ًمؾؿممـلم وهق أرطمؿ 

 اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ. وأؿمػ أٍب ذم اًمقضمقد صغم
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ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    ې ىچأمو مػفقم ىمقًمف شمعومم: 

.. وموعمراد أن حمؿدًا صغم اهلل قمؾقف {٠١األحزاب: } چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

وؾمؾؿ ًمقس أسمًو ٕطمد سمذاشمف مـ رضموًمؽؿ إكه هق أب جلؿقع اعمممـلم: ويمذًمؽ 

ن اًمـٌل صغم اهلل أن أيي إكه كزًمً ًمؽمد وشمٌطؾ اًمتٌـل ذم اإلؾمالم، طمقٌ أ

 ،قمؾقف وؾمؾؿ يمون ىمد شمٌـك زيد سمـ احلورث طمتك يمون يدقمك زيد سمـ حمؿد

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ې ىچوملسمطؾ اهلل ذًمؽ سمؤيي

، أي: ًمقس هق أٌب ٕطمد سمذاشمف مـ رضموًمؽؿ {٠١األحزاب: } چۇئ  ۆئ

يمه ؾمـٌلم ذًمؽ قمـد ذيمر أم اعمممـلم زيـى سمـً ضمحش  -طمتك شمـًٌقه إًمقف 

 اهلل قمـفو وأرووهو.ريض 

وىمد شمقذم اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمـ شمًع زوضموت، وشمقومقً 

 زوضمتون ذم طمقوشمف، وؾمقف كؽمضمؿ هلـ مجقعًو سمنذن اهلل شمعومم.

 وىمد آن وىمً اًمنموع ذم اعمؼ قد، ومـؼقل مًتعقـلم سموعمؾؽ اعمعٌقد:
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ًَ  ظَمِدَذيَ هل أم اعمممـلم اًمًقدة اًمطوهرة اًمعػقػي اًمعظقؿي   ظُمَقْيؾِدِ  سمِـْ

ـِ  ـِ  َأؾَمدِ  سْم ٌْدِ  سْم ـِ  اًْمُعّزى قَم ـِ  ىُمَصّ  سْم ـِ  يِماَلِب  سْم ـِ  ُمّرةَ  سْم ـِ  يَمْعِى  سْم ـِ  ًُمَمّي  سْم  سْم

 .هَموًمٍِى 

دظمؾً ذم طمقوة اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: سمؾ وهل أول امرأة 

مل يتزوج ؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف و ،وأذومفـ وأومضؾفـ قمؾقفو روقان اهلل

 وؾمؾؿ همػمهو طمتك اكتؼؾً إمم سمورهيو.

 
 

ًُ  وَموـمَِؿيُ : َوُأّمَفو ـِ  َزاِهَدةَ  سمِـْ ََصؿّ  سْم ْٕ ـِ )واؾمؿف ضمـدب(  ا ـِ  َرَواطَميَ  سْم  سْم

ـِ  طَمَجرِ  ٌْدِ  سْم ـِ  قَم ـِ  َمِعقصِ  سْم ـِ  قَموِمرِ  سْم ـِ  ًُمَمّي  سْم ـِ  هَموًمِِى  سْم  وَموـمَِؿيَ  َوُأمّ .  ومِْفرٍ  سْم

ًُ  َهوًَميُ  ٌْدِ  سمِـْ ـِ  َمـَوِف  قَم ـِ  احْلَوِرِث  سْم ـِ  قَمْؿِرو سْم ـِ  ُمـِْؼذِ  سْم ـِ  قَمْؿِرو سْم ـِ  َمِعقصِ  سْم  سْم

ـِ  قَموِمرِ  ـِ  ًُمَمّي  سْم ـِ  هَموًمِِى  سْم ًُ  ىِماَلسَميُ  َهوًَميَ  مّ َوأُ .  ومِْفرِ  سْم ـِ  ؾَمِعقدِ  سمِـْ ـِ  ؾَمْعدِ  سْم  سْم

ـِ  ؾَمْفؿِ  ـِ  قَمْؿِرو سْم ـِ  ُهَ ْقصِ  سْم ـِ  يَمْعِى  سْم ـِ  ًُمَمّي  سْم ـِ  هَموًمِِى  سْم  .ومِْفرٍ  سْم
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ومفل ريض اهلل قمـفو دمتؿع مع اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم ىمص مـ 

 ضمفي أسمقفو، وذم ًممي مـ ضمفي أمفو، ومفل ىمرؿمقي أسمًو وأمًو.

 

وًمدت أم اعمممـلم ظمدذي ريض اهلل قمـفو ىمٌؾ قموم اًمػقؾ سمخؿًي قمنم 

وؾمتلم  وت وهمػمه، أي مو يؼورب ؾمـي صمهنؾمـي يمه ذيمر اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼ

 ىمٌؾ اهلجرة.

 
 

يموكً أم اعمممـلم اًمًقدة ظمدذي ريض اهلل قمـفو وأرووهو شمًؿك 

ًْ  َأهّنَو.  اًمّتْقِؿّل  ؾِمػَمِ  َوذِم  اجلوهؾي واإلؾمالم، سموًمطوهرة ذم ّؿك يَموَك ًَ  ؾَمّقَدةَ : شُم

 
ِ
وء ًَ

 .ىُمَرْيشٍ  كِ

وهل أول امرأة دظمؾً طمقوة اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وسمقً اًمـٌقة، 

 وهل أول امرأة صورت أمًو ًمؾؿممـلم.

 طمؽلكىملد ووهل أو ل مـ أؾملؾؿ قملغم اإلـملالق سموشمػلوق أهلؾ اًمًلػم، 

 أؾملؾؿ ملـ أول ذم اظملتالومفؿ وإكله ذًملؽ، قملغم اًمعؾلهء اشمػوق ًمثعؾٌلا اإلموم

 إملي هلذه ملـ أؾملؾؿ ملـ أول: ىملول اًمؼرفملل يمعلى سملـ حمؿد ـومع، سمعدهو

 .أظمرضمف اًمٌقفؼل. ظمدذي
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 صلغم اًمـٌلل زوج ظمقيؾلد سمـلً ظمدذي أن سمؾغـو :ىمول ؿمفوب سمـ قمـ و

 شمػلرض أن ىمٌلؾ وموشملً ورؾملقًمف سملوهلل آملـ ملـ أول يموكً ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل

 .اسمـ أيب ؿمقٌيو احلويمؿ أظمرضمف. اًم الة

 سملثالث اهلجلرة ىمٌلؾ سمؿؽلي ظمدذلي شمقومقً: ىمول دقمومي سمـ ىمتودة قمـ و

. واًمرضملول اًمـًلوء ملـ ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم سموًمـٌل آمـ مـ أول وهل ؾمـلم

   .أظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم
ف، كشلت أم اعمممـلم ظمدذي ريض اهلل قمـفو ذم سمقً جمد وقمز وذ

 وىمد شمزوضمً مرشملم ىمٌؾ زواضمفو مـ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:

ـِ  قُمَتّقؼ: شمزوضمفو رضمؾ خمزومل وهق ادرة إوػ ـِ  قَموسمِدِ  سْم ٌْدِ  سْم اهللِ   قَم

ـِ  ـِ  قُمَؿرَ  سْم ، وىمد شمزوج هـدًا ومقه سمعد أؾمؿقهو )هـدًا(ووًمدت ًمف سمـتًو ، خَمُْزومٍ  سْم

ـُ  َصْقِػّل  ، وذم ؾمػمة اسمـ اعمخزومل صقػل سمـ حمؿد أم فل، ومِروَموقَميَ  َأيِب  سْم

 .(قمٌداهلل)وًمدت ًمف أيضو  وهشوم أهن

ـِ  )واؾمؿف هـد( َهوًَميَ : شمزوضمفو رضمؾ متقؿل، وهق  أسمق وادرة افثاكقة  سْم

ـِ  ُأؾَمّقدِ  سَمـِل َأطَمدِ  َموًمٍِؽ  ـِ  قَمْؿِرو سْم ٌْدِ  سَمـِل طَمِؾقِػ  مَتِقؿٍ  سْم ، ومقًمدت ًمف اًمّدارِ  قَم

: يؼقل ويمون ،هـد سمـ هـد ومفق أيضوً  (هـد) اؾمؿف اً ووًمد، (هوًمي)وًمدًا اؾمؿف 

 ٕكف وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل أيب وأظمتًو، وأظموً  وأموً  أسموً  اًمـوس أيمرم أكو
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 مع هذا هـد ىمتؾ وموـمؿي، وأظمتل اًمؼوؾمؿ، وأظمل ظمدذي، وأمل أمف، زوج

 .قمـف شمعومم اهلل ريض اجلؿؾ يقم قمكمّ 

 .(زيـى)ًمف سمـتو اؾمؿفو وذم ؾمػمة اسمـ هشوم أهنو أيضًو وًمدت 

صمؿ شمليؿً ريض اهلل قمـفو مـ زوضمفو اًمثوين أي شمقذم قمـفو، ومٌؼقً 

شمتطؾع إًمقفو كػقس ؾمودة مؽي: سمؾ وؾمودة اًمؼٌوهؾ، وظمطٌفو اًمعظهء واًمؽؼماء 

 وإجمود، همػم أهنو رومضً اجلؿقع.

 

 

ـُ  ىَموَل  ًْ )): إؾْمَحوَق  اسْم ًُ  َذيُ ظَمدِ  َويَموَك  َذاُت  شَموضِمَرةً  اْمَرَأةً  ظُمَقْيِؾدٍ  سمِـْ

ٍف  َتْلضِمرُ  َوَمولٍ  َذَ ًْ   إّيوهُ  َوشُمَضوِرهُبُؿْ ، َموهِلَو ذِم  اًمّرضَموَل  شَم
ِ
ء َعُؾفُ  سمٌَِمْ  هَلُؿْ  دَمْ

 ًْ وًرا ىَمْقًمو ىُمَرْيٌش  َويَموَك   (( اهل.دُمّ

ويمون رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمد ؿموع صقتف سملم اًمـوس 

موكي واًمعػي واًم دق، وذًمؽ ىمٌؾ أن يٌعٌ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ طمتك سموٕ

ـْ ف، وم ودق إملم قمـد أقمداهف ىمٌؾ أطمٌوسميمون يًؿك سموًم ـْ  جُمَوِهدٍ  َع هُ  قَم َٓ  َمْق

فُ  صَمفُ  َأكَّ ـْ  يَمونَ  َأكَّفُ  طَمدَّ ٌْـِل ومِقَؿ ٌَيَ  َي  َكَحتُّفُ  َأَكو طَمَجرٌ  َوزِم  :ىَموَل  اجْلَوِهِؾقَّيِ  ذِم  اًْمَؽْع

ٌُُدهُ  َقَديَّ سمِ  ـْ  َأقْم ٌَوَركَ  اهلل ُدونِ  ِم ـِ  وَمَلضِملءُ  ،َوشَمَعومَم  شَم ٌَ فُ  اًمَِّذي اخْلَوصمِرِ  سمِوًمؾَّ ًُ  َأْكَػ

ٌُّفُ  َكْػِز  قَمغَم  فُ  اًْمَؽْؾُى  وَمَقِجلءُ  ،قَمَؾْقفِ  وَمَلُص ًُ ٌُقُل  َيْشَغرُ  صُمؿَّ  وَمَقْؾَح ٌَـَْقـَو ،وَمَق  طَمتَّك وَم
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 َرْأسِ  ِمْثَؾ  طِمَجوَرشمِـَو َوؾْمطَ  ُهقَ  وَمنَِذا َأطَمدٌ  احْلََجرَ  َيَرى وَومَ  احْلََجرِ  َمْقِوعَ  سَمَؾْغـَو

ضُمؾِ  اَءى َيَؽودُ  اًمرَّ ضُمؾِ  َوضْمفُ  ِمـْفُ  َيؽَمَ ـٌ  :وَمَؼوَل  ،اًمرَّ ـْ  سَمْط ـُ  ىُمَرْيشٍ  ِم  ،َكَضُعفُ  َكْح

ـُ  :آظَمُرونَ  َوىَموَل  َل  :ىَموًُمقا ،طَمَؽًه  سَمْقـَُؽؿْ  اضْمَعُؾقا :وَمَؼوًُمقا ،َكَضُعفُ  َكْح  َرضُمؾٍ  َأوَّ

ـْ  َيْطُؾعُ  ٍ   ِم ِلُّ  وَمَجوءَ  ،اًْمَػ َِملمُ  َأشَمويُمؿْ  :وَمَؼوًُمقا ،َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ ْٕ  ،ا

 ُهقَ  وَمَقَوَعفُ  َمَعفُ  سمِـََقاطِمقفِ  وَمَلظَمُذوا سُمُطقهَنُؿْ  َدقَمو صُمؿَّ  صَمْقٍب  ذِم  وَمَقَوَعفُ  ،ًَمفُ  وَمَؼوًُمقا

 .أظمرضمف اإلموم أمحد. ؿَ َوؾَمؾَّ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل 

ـُ  ىَموَل  ٌَوِهَؾ  إنّ  صُمؿّ : إؾْمَحوَق  اسْم ـْ  اًْمَؼ ًْ  ىُمَرْيشٍ  ِم َع َجوَرةَ  مَجَ  يُمّؾ ، ًمٌِِـَوِهَفو احْلِ

َؿعُ  ىَمٌِقَؾيٍ  ٌُـَْقونُ  سَمَؾغَ  طَمّتك، سَمـَْقَهو صُمؿّ  طِمَدةٍ  قَمغَم  دَمْ ـِ  َمْقِوعَ  اًْم  وَموظْمَتَ ُؿقا اًمّريْم

ظُْمَرى ُدونَ  َمْقِوِعفِ  إمَم  شَمْروَمَعفُ  َأنْ  دُ شُمِري ىَمٌِقَؾيٍ  يُمّؾ  ومِقفِ  ْٕ وَوُروا طَمّتك، ا  حُتَ

وًَمُػقا ًْ  ًمِْؾِؼَتولِ  َوَأقَمّدوا : َوحَتَ ٌْدِ  سَمـُق وَمَؼّرسَم  شَمَعوىَمُدوا صُمؿّ ، َدًمو مَمُْؾقَءةً  ضَمْػـَيً  اًمّدارِ  قَم

ـِ  قَمِدّي  َوسَمـُق ُهؿْ  ـِ  يَمْعِى  سْم  اًمّدمِ  َذًمَِؽ  ذِم  َأْيِدهَيُؿْ  قاَوَأْدظَمؾُ  اعْمَْقِت  قَمغَم  ًُمَمّي  سْم

ّؿقا اجْلَْػـَيِ  شمِْؾَؽ  ذِم  ًُ ًْ  ،اًمّدمِ  ًَمَعَؼيَ : وَم  َأوْ  ًَمَقولٍ  َأْرسَمعَ  َذًمَِؽ  قَمغَم  ىُمَرْيٌش  وَمَؿَؽَث

و ًً ِجدِ  ذِم  اضْمَتَؿُعقا إهّنُؿْ  صُمؿّ ، ََخْ ًْ  َأْهؾِ  سَمْعُض  وَمَزقَمؿَ  ،َوشَمـَوَصُػقا َوشَمَشوَوُروا اعْمَ

ـَ  ُأَمّقيَ  َأسَمو نّ أَ  اًمّرَواَييِ  ـِ  اعْمُِغػَمةِ  سْم ٌْدِ  سْم ـِ اهللِ   قَم ـِ  قُمَؿرَ  سْم  قَموَمِئذٍ  َويَمونَ ، خَمُْزومٍ  سْم

ـّ  َتِؾُػقنَ  ومِقَه  - سَمْقـَُؽؿْ  اضْمَعُؾقا ىُمَرْيشٍ  َمْعنَمَ  َيو ىَموَل ، يُمّؾَفو ىُمَرْيشٍ  َأؾَم  - ومِقفِ  خَتْ

ـْ  َأّوَل  ـْ  َيْدظُمُؾ  َم ِجدِ  َهَذا سَموب ِم ًْ  َأّوُل  وَمَؽونَ : وَمَػَعُؾقا ،ومِقفِ  سَمْقـَُؽؿْ  ْؼِض يَ  اعْمَ

َِملمُ  َهَذا: ىَموًُمقا َرَأْوهُ  وَمَؾّه وؾمؾؿ  قَمَؾْقفِ اهلُل صغم اهللِ   َرؾُمقُل  قَمَؾْقِفؿْ  َداظِمؾٍ  ْٕ  ا
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وهُ  إًَمْقِفؿْ  اْكَتَفك وَمَؾّه  ،حُمَّؿدٌ  َهَذا، َرِوقـَو  :َوؾَمّؾؿَ  قَمَؾْقفِ اهللُ  َصغّم  ىَموَل ، اخْلؼََمَ  َأظْمؼَمُ

ـَ  وَمَلظَمذَ  سمِفِ  وَمُلِتَ ،  صَمْقسًمو إزَمّ  َهُؾؿّ   يُمّؾ  ًمَِتْلظُمذْ )):ىَموَل  صُمؿّ  سمَِقِدهِ  ومِقفِ  وَمَقَوَعفُ  اًمّريْم

ـْ  سمِـَوطِمَقيِ  ىَمٌِقَؾيٍ   سَمَؾُغقا إَذا طَمّتك، وَمَػَعُؾقا، ((مَجِقًعو اْروَمُعقهُ  صُمؿّ  اًمّثْقِب  ِم

 ِف. اكتفك يمالم اسمـ إؾمحوق.قَمَؾقْ  سَمـَك صُمؿّ  سمَِقِدهِ  ُهقَ  َوَوَعفُ  ..َمْقِوَعفُ 

وعمو سمؾغ أم اعمممـلم ظمدذي مو سمؾغفو مـ صدىمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

وأموكتف وصدق طمديثي ويمرم أظمالىمف.. سمعثً إًمقف ومعروً ًمف أن خيرج ذم 

ور مع همالم هلو ، وشمعطقف أومضؾ مو يموكً شمعطل اًمتجَّ مول هلو إمم اًمشوم شموضمراً 

صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمروفو وظمرج مع همالمفو مقنة  يؼول ًمف مقنة، ومؼٌؾ

إمم اًمشوم، وذم اًمطريؼ كزل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ حتً ؿمجرة 

ُطقريًؽميح سموًمؼرب مـ صقمعي راهى مـ اًمرهٌون يؼول ًمف  ًْ ، ومؾه رآه َك

اًمراهى.. ؾملل مقنة: مـ هذا اًمرضمؾ اًمذي ذؾس حتً اًمشجرة؟ ومؼول 

ريش مـ أهؾ احلرم، ومؼول اًمراهى: مو كزل حتً مقنة: هذا رضمؾ مـ ىم

هذه اًمشجرة ىمط إٓ كٌل، صمؿ واصال رطمؾتفه إمم اًمشوم وسموع رؾمقل اهلل صغم 

اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمضوقمتف، واؿمؽمى مو يريد ذاهف، صمؿ قمودا إمم مؽي اعمؽرمي، 

ومؽون يرى همهمي  ،ويمون مقنة يالطمظ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم اًمطريؼ

قىمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ شمظؾؾف مـ طمرارة اًمشؿس، وذم سمعض ؾموهرة وم
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اًمروايوت أكف عمو اؿمتدت طمرارة اًمشؿس رأى مقنة مؾؽلم ومقق اًمـٌل صغم 

 مـ طمرارهتو. ُيظاِّلكِفِ اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

سمؼقل اًمراهى  وفوعمو وصال إمم مؽي أظمؼم مقنةُ  ظمدذَي ريض اهلل قمـ

ف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ومو يمون يراه ًمف وقمه يمون يراه مـ إفمالل اعمؾؽلم ًم

يمؾ يقم مـ قمجوهى طمقل هذا اًمرضمؾ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، وىمد رأت هل 

روقان اهلل قمؾقفو سمعقـفو اًمغهمي وهل شمظؾؾف قمـد ىمدومف إًمقفو صغم اهلل قمؾقف 

 وؾمؾؿ.

ويموكً أم اعمممـلم ظمدذي ريض اهلل قمـفو امرأة طموزمي ذيػي ًمٌقٌي،  

أرووهو أوؾمط كًوء ىمريش كًًٌو وأقمظؿفـ ذومًو، وو ويموكً ريض اهلل قمـف

وأيمثرهـ موٓ، ويموكً ذات صقن وطمقوء، يموكً شمتحرج ممو يموكً قمؾقف 

ىمريش وىمٌوهؾ اًمعرب مـ قمٌودة إصـوم وإوصمون، عمو قمرومً مـ اسمـ قمؿفو 

ورىمي سمـ كقومؾ أهنو ٓ شمي وٓ شمـػع، وأهنو ختوًمػ احلـقػقي إومم اًمتل يمون 

ؿ وإؾمهقمقؾ قمؾقفه اًمًالم، يمه ختوًمػ مو ورد ذم اًمتقراة قمؾقفو إسمراهق

واإلكجقؾ مـ اًمتقطمقد اخلوًمص هلل، ومؼد يموكً شمرىمى مع اسمـ قمؿفو ورىمي سمـ 

 كقومؾ فمفقر كٌل آظمر اًمزمون اًمذي سمنمت سمف اًمتقراة واإلكجقؾ.

 ًو قمغم اًمزواج مـفو، يمه ويمون يمؾ واطمد مـ ؾمودات ىمقمفو طمري 

دًا صغم اهلل قمؾقف وؾمؿ ٓ يًجد ًم ـؿ وٓ وىمد قمرومً أن حمؿ ،أؾمؾػـو
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وٓ يعٌد مو يعٌد أهؾ مؽي، وٓ ينمب َخرًا، وٓ  يتؼرب إمم وصمـ ىمط،

يؼورف جمقكًو وٓ قمٌثًو، وىمد يموكً ذم ههو شمًوءل: هؾ حمؿد هق كٌل آظمر 

 اًمزمون؟

ومتر قمؾقفو إيوم سمطقئي وهل ذم شمًوؤٓهتو، وىمد قمؾؿً أن اعمتحـثلم 

موهلو اًمٌوؾمؿي، ومؾؼد ؾموىمً إًمقف سمعالموت مٌعثف، وسمؼقً ذم آيؾفجقن مجقعًو 

إىمدار رضماًل قمظقًه، وهل ذم أؿمد احلوضمي إمم أكقس مثؾف سمعد أن مرت قمؾقفو 

ؾمـقات ذم اًمعزوسمي سمعد ووموة زوضمفو، وًمؽـ يمقػ اًمًٌقؾ ًمؾقصقل إًمقف 

 صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.

ودهو ويموكً هلو صديؼي شمدقمك كػقًي سمـً ُمـقََّي، ومؾؿحً ذ

قمه يدور ذم  ووطمػمهتو، وملرادت أن ختػػ قمـ صديؼتفو مو دمده، ومًلًمتف

ن حتدصمفو وشمػضح ممـلم ظمدذي ذم سمدايي إمر قمـ أضمً أم اعمو، ومتحرَّ فدهـ

مشوقمرهو، ومؾه راضمعتفو وأحلً قمؾقفو.. دار احلديٌ سمقـفه قمـ حمؿد صغم 

خلطٌتفو يمه ومفؾ اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وؾمٌى قمزوومف قمـ اًمزواج، وعموذا مل يتؼدم 

 أذاف مؽي.

ومؼول هلو كػقًي: أَو يروقؽ أن يتؼدم إًمقؽ حمؿد سمـ قمٌداهلل ظموـمًٌو؟ 

ومًؽتً ريض اهلل قمـفو وأرووهو، وًمؽـف صؿً أسمؾغ مـ يمالم، ومؼد 
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شمؽؾؿً مالمح وضمففو مـ محرة احلقوء اًمظوهرة ذم وضمففو، واًمتل شمعؼم قمـ 

 ًمعؿ ؾمقؽقن ًمؽ مو شمريديـ.أمـقتفو اًمغوًمقي، ومؼوًمً هلو كػقًي: يو اسمـي ا

صمؿ اكطؾؼً كػقًي شمطؾى اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ طمتك وضمدشمف 

وقمـده قمهر سمـ يوه ريض اهلل قمـف وأرووه، وملظمذت شمتحدث معف وذم أصمـوء 

وهق أومضؾ وأمجؾ ؿمٌوب  –طمديثفو ؾملًمتف قمـ ؾمٌى اكٍماومف قمـ اًمزواج 

وؾمؾؿ.. مو قمـدي مو مؽي واسمـ ؾمودهتو مـ آل هوؿمؿ، وملضموهبو صغم اهلل قمؾقف 

أشمزوج سمف.. ومؼوًمً ًمف: ومنذا يمػقً ذًمؽ ودقمقً إمم اًمنمف واجلهل؟ ومؼول 

هلو صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: ومـ هذه؟، ومؼوًمً ًمف: ظمدذي سمـً ظمقيؾد ؾمقدة 

 كًوء ىمريش.

إهنو اعمرأة اًمتل قمؿؾ ذم دمورهتو وقمرف ذومفو وكًٌفو وكٌؾفو وومضؾفو، 

طؾعقن إمم اختوذهو زوضمي هلؿ، وىمد وأن اًمؽؼماء مـ أهؾ مؽي وهمػمهؿ يت

همًٌ قمـفؿ وردهتؿ مجقعًو، وهو هل أن شمعرض كػًفو قمؾقف صغم اهلل ر

 وؾمؾؿ وسمورك قمؾقف.

ومؼد أظمرج اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت قمـ كػقًي سمـً مـقي ىموًمً: يموكً 

ظمدذي سمـً ظمقيؾد سمـ أؾمد سمـ قمٌد اًمعزى سمـ ىمص امرأة طموزمي، ضمؾدة، 

مـ اًمؽرامي واخلػم، وهل يقمئذ أوؾمط ىمريش  ذيػي، مع مو أراد اهلل هبو
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كًًٌو، وأقمظؿفؿ ذومًو، وأيمثرهؿ موًٓ ويمؾ ىمقمفو يمون طمري ًو قمغم كؽوطمفو 

ًمق ىمدر قمغم ذًمؽ، ىمد ـمؾٌقهو وسمذًمقا هلو إمقال، وملرؾمؾتـل دؾمقًًو إمم حمؿد 

سمعد أن رضمع ذم قمػمهو مـ اًمشوم، ومؼؾً يو حمؿد: مو يؿـعؽ أن شمزوج؟ 

و أشمزوج سمف، ىمؾً: ومنن يمػقً ذًمؽ ودقمقً إمم اجلهل واعمول ومؼول: مو سمقدي م

واًمنمف واًمؽػوءة أٓ دمقى؟ ىمول ومؿـ هل؟ ىمؾً: ظمدذي، ىمول: ويمقػ زم 

ذهًٌ وملظمؼمهتو، وملرؾمؾً إًمقف سمذًمؽ؟ ىموًمً ىمؾً: قمكم، ىمول: وملكو أومعؾ: وم

 .ً ًمًوقمي يمذا ويمذاأن أه

ومػرطمقا ، ومحدث رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أقمهمف قمـ إمر

، وؾمورقمقا إمم حتؼقؼ مو ـمؾى، ومؼد اضمتؿع محزة ؿمديداً  سمذًمؽ ومرطموً 

واًمعٌوس وأسمق ـموًمى وذهٌقا معف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ إمم سمقً ظمدذي ريض 

 ظموـمٌلم ومعفؿ رؤؾموء مي. اهلل قمـفو وأرووهو

ووصؾقا إمم سمقً ظمدذي ريض اهلل قمـفو، وىموم أسمق ـموًمى ظمطقًٌو.. 

 إؾمهقمقؾ وزرع إسمراهقؿ ذريي مـ ضمعؾـو اًمذي هلل احلؿد ويمون ممو ىمول:))

 ،طمرمف وؾمقاس سمقتف طمضـي مي، وضمعؾـو وقمـٍم معد، (1)ووئهء

 .اًمـوس قمغم احلؽوم وضمعؾـو ،آمـو وطمرمو ،حمجقضمو سمقتو ًمـو وضمعؾ

                                                 

 اًمضئضئ: هق اعمعدن وإصؾ. (1)
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 وإن ،رضمحف إٓ رضمؾ سمف يقزن ٓ قمٌداهلل سمـ حمؿد هذا أظمل اسمـ إنَّ  صمؿ

مًؽمضمعي،  طموهؾ وقموريي وطمول زاهؾ فمؾ   اعمول ومنن ..ىمالا  اعمول ذم يمون

 مـ هلو وسمذل ظمقيؾد سمـً ظمدذي ظمطى ىمراسمتف، وىمد قمرومتؿ ىمد مـ وحمؿد

 قمظقؿ كٌل ًمف هذا سمعد واهلل يمذا، وهق مومم مـ وقموضمؾف آضمؾف مو اًم داق

 .ضمؾقؾ(( وظمطر

 ييب ٓ :أي ،(َأْكػف ُيْؼَدع َٓ  اًْمَػْحؾ هق):أؾمد سمـ قمؿفو قمؿرو ومؼول

 ييلب اًمؽريؿلي اًمـوىملي ريملقب أراد إذا اًمؽلريؿ هملػم ٕن ًه،يمري ًمؽقكف أكػف

ًُ  يؼول إصَمػم اسمـ ىمول ، وذم ًمًون اًمعرب:ًمػمشمدع أكػف  َأن وهلق اًمػحلؾ ىَمَدقْم

َب  اًمؽريؿي اًمـوىمي ريمقب َأراد ومنِذا يمريؿ همػم يؽقن  هملػمه َأو سموًمرمح َأكػف ُضِ

 وملال يمريؿلي وميلر يملريؿ أي، ، أي يؼلرعسملوًمراء ويلروى وَيـَْؽػَّ  يرشمدع طمتك

 .أيمػوهفو أذف وهق قمـفو وصده دوهنو ًمف اًمتعرض إمم ؾمٌقؾ

وىمد اظمتؾػ أهؾ اًمًػم ذم مـ زوضمفو ريض اهلل قمـفلو: ومؼلول سمعضلفؿ 

قار كلأكف أسمقهو ظمقيؾد سمـ أؾمد، يمله ذيملر ذًملؽ اإلملوم اًمـٌفلوين ذم يمتوسملف )إ

كم اعمحؿديي(، واسمـ هشوم ذم ؾمػمشمف،ويمذًمؽ اسمـ إؾمحوق ذم ؾملػمشمف، واًمًلفق

 هللو اعملزّوج أن اًمزهلرّي  وقمـذم )اًمروض إكػ(، ىمول ذم اًمًػمة احلؾٌقلي:))

 (( اهل.أؾمد سمـ ظمقيؾد أسمقهو
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ـُ  قَمْؿُرووىمول آظمرون أكف زوضمفو قمؿفو   اًمػلرج أسملق اإلملومىمول  ،َأؾَمدٍ  سْم

ضمفلو، أسموهلو أن روي :)) وىملداجللقزي سملوسمـ اًمشلفػم قملكم سملـ قمٌداًمرمحـ  زوَّ

 اًمػجور(( اهل. ىمٌؾ موت أسموهو ٕن سم حقح وًمقس

ـِ  هَمللػْمُ  َوَذيَمللرَ  :))وىمللول أيضللوً    ىَمللدْ  َذاكَ  إذْ  يَمللونَ  ظُمَقْيِؾللًدا َأنّ  إؾْمللَحوَق  اسْملل

ـُ  قَمْؿُرو قَمّؿَفو ُهقَ  - قَمـَْفواهلُل ريض   ظَمِدَذيَ  َأْكَؽَح  اًّمِذي َوَأنّ  ُأْهِؾَؽ  (( َأؾَملدٍ  سْم

 اهل.

زوضمفلو فلو قمؿلرو سملـ أؾملد : إن قمؿومعـ اسمـ قمٌوس ريض اهلل قمـف ىمول

أظمرضمف اسملـ ؾملعد ذم وإن أسموهو موت ىمٌؾ اًمػجور.  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

 .اًمطٌؼوت

ج قمؿرو سمـ أؾمد سمـ قمٌد يضًو ىمول: زوَّ أ ريض اهلل قمـف وقمـ اسمـ قمٌوس

وهلق يقمئلذ  زى سمـ ىمص ظمدذي سمـً ظمقيؾد اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾملؾؿاًمع

يؾلد قمؿلرو سملـ أؾملد ؿملقئًو. ؿمقخ يمٌػم مل يٌؼ ٕؾمد ًم لؾٌف يقمئلذ هملػمه، ومل 

 .أظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت

ـُ  قَمْؿُرو َأظُمقَهو وىمقؾ أن اًمذي زوضمفو هق  .ظُمَقْيِؾدٍ  سْم

واظمتؾللػ أهللؾ اًمًللػم أيضللو ذم صللداىمفو، ومؼللول اإلمللوم اًمـٌفللوين ذم 

 وإوىمقي ،وكشو ذهٌو أوىمقي قمنمة صمـتك اًم داق ويمون)آكقار اعمحؿديي(:))

 (( اهل.ىمقيأو ك ػ واًمـش درمهو أرسمعقن
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 قَمَؾْقللفِ اهلُل  َصللغّم اهللِ   َرؾُمللقُل  َوَأْصللَدىَمَفو وىمللول اسمللـ هشللوم ذم ؾمللػمشمف:))

ـَ  َوؾَمّؾؿَ  ي  اهل. سَمْؽَرًة(( قِمنْمِ

ويمون قمؿرهو قمـدمو شمزوضمفو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ أرسمعللم 

ـَ :وىمقلؾؾمـي، ويمون قمؿره صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ َخًو وقمنميـ ؾمـي،   يملون اسْمل

ـَ  :وىمقؾ ،ؾَمـَيً  صَماَلصملِمَ  ـَ  إطْملَدى اسْمل لي أهنلو  ومعلغم إول اًم لحقح ،ؾَملـَيً  َوقِمنْمِ

ٕهنو وًمدت ىمٌلؾ قملوم اًمػقلؾ سمخؿًلي قمنمل  :يموكً شمؽؼمه سمخؿًي قمنم ؾمـي

ؾمـي يمه أؾمؾػـو، وذم زواضمف صغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ ملـ املرأة شمؽلؼمه سمخؿًلي 

ًمف زوضمي قمنم ؾمـي طمؽؿي قمظقؿي وهل: أهنو ريض اهلل قمـفو وأرووهو يموكً 

وأمًو طمـقكي، يؾجل إًمقفو ومتخػػ قمـف اًمضقؼ واهلؿ ومو يشعر سمف قمـد مضلويؼي 

أهؾ مؽي ًمف، ومؽؾه قمود إًمقفو زودشمف ريض اهلل قمـفو سمؽؾ مو حيتوضملف ملـ صلؼم 

سمجوكٌف، طمتك قمـدمو ضموء أمر اهلل ووطمقلف ودبَّ اخللقف ذم  ًوؿمجعتف ووىمػ

، ومػللل طمللديٌ أم قمـللف ًاحلٌقللى صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ رضمللع إًمقفللو ومخػػلل

 فيللي كللزول اًمللقطمل قمؾقللااعمللممـلم قموهشللي ريض اهلل قمـفللو طملللم ذيمللرت سمد

ا َرَجعَ وومقف:)) روايةة  ويف – َبَواِدُرهُ  َتْرُجُف  َوَشؾَّمَ  َظَؾْقهِ صذ اهللُ  اهلل َرُشوُل  ِِبَ

ُؾةوِ   :َؾَؼاَل  َخِدجَيةَ  َظَذ  َدَخَل  َحتَّى - ُؾَماُدهُ  َيْرُجُف  يف افبخاري:  ،ُؾةوِ  َزمِّ  َزمِّ

ُؾوهُ  ْوعُ  َظـْهُ  َذَهَب  َحتَّى َؾَزمَّ ِدجَيةَ  َؿاَل  .افرَّ  َظَذ  َخِشقُت  َفَؼْد  ِل  َما َخِدجَيةُ  َأيْ  :ِِلَ

َها َكْػِس  َزَ  َؾَلْخَزَ ّلَّ  :َخِدجَيةُ  َؿاَفْت . اِْلَ ِزيَك  َٓ  اهللَؾوَ  َأْبِؼْ  ـَ  اهللَؾوَ  ،َأَبًدا اهلل ُُيْ

حِ  َفَتِصُل  إِكََّك  ِديَث  َوَتْصُدُق  مَ افرَّ ِؿُل  احْلَ  َوَتْؼةِري اْدَْعةُدومَ  َوَتْؽِسُب  اْفَؽلَّ  َوََتْ

ْقَف  قِّ  َكَوائِِب  َظَذ  َوُتِعغُ  افضَّ  ْبةنَ  َوَرَؿةةَ  بِهِ  َأَتْت  َحتَّى َخِدجَيةُ  بِهِ  َؾاْكَطَؾَؼْت  ،احْلَ
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ةانَ  َأبِقَفةا َأِخةي َخِدجَيةةَ  َظةمِّ  اْبنُ  َوُهوَ  َكْوَؾلٍ  ـَ ة اْمةَرأً  َو َ اِهؾِقَّةةِ  يِف  َتـَّصَّ ةانَ  اْْلَ ـَ  َو

ْكِجقةلِ  ِمةنْ  َوَيْؽُتةُب  اْفَعَرِبَّ  اْفؽَِتاَب  َيْؽُتُب   َيْؽُتةَب  َأنْ  اهلل َصةا َ  َمةا بِاْفَعَربِقَّةةِ  اْْلِ

انَ  ـَ بًِرا َصْقًخا َو  .َأِخقَك  اْبنِ  ِمنْ  اْشَؿعْ  َظمِّ  اْبنَ  َيا :َخِدجَيةُ  َؾَؼاَفْت  ،َظِؿيَ  َؿْد  ـَ

هُ  ،َتَرى َماَذا َأِخي اْبنَ  َيا :َرَؿةُ وَ  َؿاَل   َمةا َخةَزَ  َوَشةؾَّمَ  َظَؾْقةهِ صذ اهللُ  افـَّبِي   َؾَلْخَزَ

 َجةَذًظا ؾِقَفةا َفْقَتـِةي ُموَشةى َظةَذ  ُأْكةِزَل  افَّةِذي افـَّاُموُس  َهَذا َوَرَؿةُ  :َؾَؼاَل  ،َرَأى

ونُ  َفْقَتـِي ـُ رَ  َحقًّا َأ ـَ  َأَوُُمِْرِجةيَّ  :َوَشةؾَّمَ  َظَؾْقةهِ صذ اهللُ  اهلل َرُشوُل  َؿاَل  .َحْرًؾا َذ

ْ  َكَعمْ  :َوَرَؿةُ  َؿاَل  .ُهمْ  َّٓ  بِهِ  ِجْئَت  بَِم  َرُجٌل  َيْلِت  َل ـِي َوإِنْ  ،ُأوِذيَ  إِ ـْ  َيْوُمةَك  ُيْدِر

كَ  َحقًّا ا َأْكُّصْ ًرا َكّْصً  .أظمرضمف اًمٌخوري ومًؾؿ وأمحد(( ُمَمزَّ

 ملـ ضملوءه سمه وصدىمً ظمقيؾد ًسمـ ظمدذي وآمـً)ىمول اسمـ إؾمحوق:

 .أمره قمغم ووازرشمف اهلل

 .مـف ضموء سمه وصدىمً ورؾمقًمف، سموهلل آمـ مـ أول ويموكً

 ،قمؾقلف رد ملـ يؽرهلف ؿملقئو يًلؿع ٓ رؾملقًمف، قمـ سمذًمؽ اهلل ومخػػ

 وختػلػ شمثٌتف إًمقفو رضمع إذا هبو، قمـف اهلل ومرج إٓ ذًمؽ، ومقحزكف ًمف وشمؽذيى

 اهل. (وأرووهو قمـفو اهلل ريض س،اًمـو أمر قمؾقف وهتقن وشم دىمف قمـف،

قملـ ىمؾٌلف اهلؿلقم وختػلػ  ُح ومؼد يموكً ريض اهلل قمـفو وأرووهو شملرو  

 قمـف إطمزان  سمه أقمطوهو اهلل مـ يمقوؾمي وومطـي ورومؼ وًملم.
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مجقع أوٓد اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ هؿ مـ أم اعمممـلم ظمدذي ريض 

صملؿ أم  ،صملؿ رىمقلي ،صملؿ زيـلى ،ومؼد وًمدت ًمف أوًٓ اًمؼوؾمؿ اهلل قمـفو وأرووهو،

صمؿ وموـمؿي اًمزهراء، صمؿ سمعد اًمٌعثي وًمدت ًمف قمٌداهلل وهق اًمذي يًؿك  ،يمؾثقم

 سموًمطقى واًمطوهر قمؾقفؿ روقان اهلل مجقعًو.

ذم طمقوة أسمقيف، ويمون أول  :شمقذم اًمؼوؾمؿ وىمد سمؾغ مـ اًمعؿر ؾمـتلم، أي

ؾملؾؿ، صملؿ ملوت سمعلده قمٌلداهلل ذم طمقلوة مـ موت مـ أوٓده صغم اهلل قمؾقلف و

 ذم طمقوة أمفه ريض اهلل قمـفؿ أمجعلم. وأسمقيف يمذًمؽ، ومفذان آصمـون موشم

قمغم قمتٌي وقمتقٌي اسمـلو أيب  ذم اًمٌداييوىمد شمزوضمً سمـتوهو رىمقي وأم يمؾثقم 

هلى قمؿ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، أي أن اًمعؼد ىمد شمؿ ًمؽلـ مل يلدظمال هبلـ 

ًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمدقمقشمف.. أمرمهو أسمقمهلو أسملق أسمدًا، وسمعد أن صدع ا

هلى وأمفه أم مجقؾ أن يػورىمو سمـتل اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ إهموفمي ًمف صغم 

 فأكل :وطمتك يشغاله سملهؾف وسمقتف قمـ اًمدقمقة ومفومفو، وىمقؾ ،اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

 مل يتؿ زواج أصاًل سمؾ يموكً ظمطٌي ومؼط.



 

حسني العيدروس بن علوي بن عبداهلل 32 

 : 
 

إوصوف اًمعظقؿي اًمتل ذيمركوهو ذم هلذه اعملرأة إٓ أهنلو مل  هذهمع يمؾ 

سملؾ أظملذت ك لقٌفو ملـ  :شمًؾؿ ريض اهلل قمـفو مـ أذيلي اًمؽػلور وذورهلؿ

ذًمللؽ ًمػمشمػللع ىمللدرهو قمـللد اهلل وًمقظفللر صللدىمفو وصللؼمهو، ومؼللد دظمؾللً مللع 

ف اعمًؾؿلم إمم ؿمعى أيب ـموًمى طملم طملوس يمػلور مؽلي اًمـٌللَّ صلغم اهلل قمؾقل

ـْ وؾمؾؿ وسمـل هوؿمؿ وسمـل اعمطؾلى، وم  ىَملوَل : ىَملوَل  قَمـْلفُ ريض اهلُل  ُهَرْيلَرةَ  َأيِب  َعل

ِلُّ  ـْ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ  َكةاِزُفونَ  َكْحةنُ :))سمِِؿـًلك َوُهلقَ  اًمـَّْحلرِ  َيلْقمَ  اًْمَغدِ  ِم

ةَب  َذفِةَك  ْعـِةييَ  اْفُؽْػةرِ  َظةَذ  َتَؼاَشةُؿوا َحْقةُث  ـِـَاَكةةَ  َبـِةي بَِخْقِف  َؽًدا  ((اْدَُحصَّ

ًْ  َويِمـَوَكيَ  ىُمَرْيًشو َأنَّ  َوَذًمَِؽ  وًَمَػ ٌْلدِ  َوسَمـِلل َهوؿِملؿٍ  سَمـِلل قَمغَم  حَتَ ِؾلِى  قَم  سَمـِلل َأوْ  اعْمُطَّ

ِؾِى  َٓ  ُيـَويِمُحقُهؿْ  َٓ  َأنْ  اعْمُطَّ ٌَوِيُعقُهؿْ  َو لِؾُؿقا طَمتَّك ُي ًْ ِللَّ  إًَِملْقِفؿْ  ُي صلغم اهلُل  اًمـٌَّ

 .أظمرضمف اًمٌخوري ومًؾؿ وأمحد. ؾَّؿَ َوؾَم  قَمَؾْقفِ 

وطمقس سمـق هوؿمؿ وسمـق اعمطؾى ذم اًمشلعى وىملوـمعتفؿ ىملريش طمتلك 

أم اعملممـلم ظمدذلي ريض اهلل  ًْ ُػلأضمفدهؿ اجلقع، وأهؾؽفؿ اًمعطلش، ومل يَ 

ً إمم ضملقاره ػقمـفو أن شمشورك اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ حمـتف اًمؼوؾمقي، ومقىم

وشمؼللود اًمشللدة  ،يملله يظؿللل اعمًللؾؿقنوشمظؿللل  ،دمللقع يملله ذللقع اعمًللؾؿقن

ـلوء وٓ قمفلد هللو هبلذا اًمشلؼوء، ومل وهل ؾمؾقؾي اعمجلد وصلوطمٌي اًمغِ  ،واًمعـوء
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ىمد يموكً يمٌػمة ذم اًمًـ طمقٌ ىمورسملً ويًٌؼ هلو مثؾ هذا اًمتحؿؾ واًم ؼم، 

أسملً إٓ أن شم لؼم وشمـٍمل  ، وًمؽـفلواًمًتلم مـ قمؿرهو أو شمزيد قمؾقفلو ىمؾلقالً 

ذا ؾؿ مفله يموكلً اًمتضلحقي واًمعـلوء، وًمؼلد دام هلاحلٌقى صغم اهلل قمؾقف وؾم

يموكً ذم أصمـوهفو مـ أىمقى اًمـوس إيهكًو، وأؿمدهؿ قمزمو، احل ور صمالث ؾمـلم 

وأىمرهبؿ إمم اًمـٌل صغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ، وأيمثلرهؿ إقموكلي ًملف صلغم اهلل قمؾقلف 

 وؾمؾؿ.

وًمؼد ؾموق اهلل شمعومم أم اعمممـلم ظمدذي هديي ًمؾـٌل صغم اهلل قمؾقف 

وواؾموه سملمجؾ اعمقاؾموة، طملم شملظمر قمؾقف اًمقطمل ومظـ أكف ًمـ يعقد وؾمؾؿ، 

وأن اهلل ىمد ودقمف وىماله، ومذيمر اهلل شمعومم ذم مجؾي مو ذيمر مـ كعؿف قمؾقف ومضَؾ 

سمههلو قمـ ـمؾى اعمعوش، وهقلت ًمف  فو اًمتل أهمـتفظمدذي ريض اهلل قمـ

                                        شمعومم: اًمظروف ًمقتػرغ ًمدقمقة إمي وشملديي اًمرؾموًمي سمليمؿؾ وضمف، ومؼول اهلل 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  چ

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

 .{٥ – ٠الضحى: } چک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  

إذا يمون إمر يمذًمؽ ومؽقػ ٓ شمؽقن أم اعمممـلم ظمدذي أطمى أزواضمف 

ك ذيمرهو ذم ىمؾٌف وقمغم ًمًوكف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، وخي فو سموعمـزًمي إًمقف، ويٌؼ
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اًمعوًمقي، ومفل أول زوضمي ذم طمقوشمف، وصؼمت صؼمًا قمظقًه، ووحً مـ أضمؾف 

 صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، وواؾمتف ذم حمـتف ويمرسمتف.

وىمد ضموءهو ضمؼميؾ سموًمٌنمى مـ اعمؾلؽ اجلؾقلؾ، وهلل سمشلورة قمظقؿلي 

ـْ اعمممـلم ظمدذلي ريض اهلل قمـفلو، وموموزت هبو اعمرأة اًمعظقؿي أم   ُهَرْيلَرةَ  َأيِب  َعل

يُؾ  َأشَمك:ىَموَل  قَمـْفُ ريض اهلُل  ِلَّ  ضِمؼْمِ  اهلل َرؾُمقَل  َيو :وَمَؼوَل  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ

ًْ  ىَمدْ  ظَمِدَذيُ  َهِذهِ  اٌب  َأوْ  ـَمَعلومٌ  َأوْ  إَِدامٌ  ومِقلفِ  إَِكلوءٌ  َمَعَفلو َأشَمل  َأشَمْتلَؽ  ِهلَل  وَملنَِذا َذَ

لاَلمَ  قَمَؾْقَفلو وَموىْمَرأْ  ًَّ ـْ  اًم لو ِمل َ لَهو َوِمـ لل َرهب  ْ ًٍ  َوسَمنم  ٌَْقل ـْ  اجْلَـَّليِ  ذِم  سمِ  َٓ  ىَمَ لٍى  ِمل

َٓ  ومِقفِ  َصَخَى   .أظمرضمف اًمٌخوري ومًؾؿ وامحد. َكَ َى  َو

ـْ  و ٌْدِ  قَم ـِ  اهلل قَم ـِ  ضَمْعَػرِ  سْم  صلغم اهلُل اهلل َرؾُملقُل  ىَملوَل : ىَملوَل  ـَموًمٍِى  َأيِب  سْم

ة َأنْ  ُأِمْرُت :))َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  َ َٓ  ؾِقةهِ  َصةَخَب  َٓ  َؿَصةٍب  ِمةنْ  بَِبْقةٍت  َخِدجَيةةَ  ُأَبؼِّ  َو

 .أظمرضمف اإلموم أمحد. ((َكَصَب 

ـْ و ًْ  ريض اهلل قمـفللو قَموِهَشلليَ أِم اعمللممـلم  قَملل  اْمللَرَأةٍ  قَمللغَم  هِمللْرُت  َمللو:ىَموًَملل

 اهلل َرؾُملقلِ  ِذيْمرِ  ًمَِؽْثَرةِ  ظَمِدَذيَ  قَمغَم  هِمْرُت  يَمَه  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل ًمَِرؾُمقلِ 

وَهو َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقلِ  إمَِم  ُأوطِملَل  َوىَملدْ  قَمَؾْقَفو َوصَمـَوِهفِ  إِيَّ

َهو َأنْ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  َ ٌَنم  ًٍ  ُي ٌَْق ـْ  اجْلَـَّيِ  ذِم  هَلَو سمِ  .مًؾؿ وأمحدأظمرضمف اًمٌخوري و. ىَمَ ٍى  ِم
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ومؾه أظمؼمهو اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سموًمٌشورة اًمتل ضملوء هبلو ضمؼميلؾ 

ىموًملً:)اهلل هلق اًمًلالم ومـلف اًمًلالم وقملغم ضمؼميلؾ اًمًلالم  ..قمؾقف اًمًالم

 .اًمؾػظ ًمف واًمطؼماينوأظمرضمف اًمـًوهل ( وسمريموشمف اهلل ورمحي اًمًالم وقمؾقؽ

طمقـه ىموًملً:)اهلل  واكظروا إمم أدب هذه اًمطوهرة وذوىمفو ويمهل قمؼؾفو

هق اًمًالم(، ومل شمؼؾ:)قمغم اهلل اًمًالم(: ٕن اهلل شمعلومم ٓ يلرد قمؾقلف اًمًلالم 

يمه يرد قمغم اعمخؾقىملم: وٕن )اًمًالم( اؾملؿ ملـ أؾملههف شمعلومم، وهلق أيضلًو 

قمغم اهلل شمعومم، ومجعؾً مؽلون  هدقموء سموًمًالمي، ويمالمهو ٓ ي ؾح أن يرد هب

ذا إن دل قمغم رء ومنكه يلدل قملغم ووملقر قمؼؾفلو رد اًمًالم.. اًمثـوء قمؾقف، وه

 َتُؼوُفةةوا َٓ ويمللهل معرومتفللو سمرهبللو، وىمللد ىمللول اًمـٌللل صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ:))

َّلمُ  َّلمُ  ُهوَ  اهلل َؾنِنَّ  اهلل َظَذ  افسَّ   .أظمرضمف اًمٌخوري ومًؾؿ(( افسَّ

صمؿ كجدهو ريض اهلل قمـفو وأرووهو همويرت سملم مو يؾقؼ سموهلل وملو يؾقلؼ 

 (.وسمريموشمف اهلل ورمحي اًمًالم وقمؾقؽوقمغم ضمؼميؾ اًمًالم  ، ومؼوًمً:)سمغػمه

و عمو ،ى أيب ـموًمى اًمٌمء اًمؽثػمكو أهنو ريض اهلل قمـفو قموكً ذم ؿمعذيمر

وهلل معتؾلي ريض اهلل قمـفلو مـفقيملي اًمؼلقى، ومل شملزل هبلو هلذه  إٓظمرضمً 

طمتلك ًمؼقلً رهبلو ـملوهرة  اًمعؾي شمـول مـ ضمًدهو وهتد يمقوهنو وشمقهـ قمزمفلو

 مطفرة وراوقي مروقي.
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وقمـدمو طموكً ؾموقمي آكتؼول واًمرطمقلؾ يملون احلٌقلى صلغم اهلل قمؾقلف 

وؾمؾؿ إمم ضموكٌفلو وسمؼرهبلو وهلل دملقد سمـػًلفو وشملقدع سمـوهتلو، ويموكلً رىمقلي 

، وملًمؼك رؾملقل ٌشي مع زوضمفو قمثهن ريض اهلل قمـفريض اهلل قمـفو يقمئٍذ سموحل

ؿ قمغم وضمففو اًمًؿح اًمـظرة إظمػمة، وهق يقدع ومقفو اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾ

إم احلـقكي، واًمزوضملي اًمٌلورة، واحلٌقلى اًمنمليؽ، وًملؽ أظملل اًمؼلورئ أن 

شمتخقؾ ذًمؽ اعمقىمػ اعمفقى اًم عى، ومؼد ودقمفو ويملكه ودع سمقداقمفو احلقلوة 

سمؽؾ مو ومقفو مـ هـو وصػوء، وومووً روطمفو اًمطلوهرة وهلق صلغم اهلل قمؾقلف 

فو وهلل إًمقلف كلوفمره، ويملون ذًملؽ ذم ًمقؾلي احللودي قمنمل ملـ وؾمؾؿ كوفمر إًمق

 ًمًـي اًمعوذة سمعد اًمٌعثي.ارمضون مـ 

وسمؽللك صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ يمثللػما قمللغم ومراىمفللو، صمللؿ ىمللوم سمللدومـفو ذم 

 احلجقن وكزل معفو ىمؼمهو يقدقمفو، ومل شمؽـ صالة اجلـوزة ىمد ذقمً سمعد.

اًمثالث مرارة احلزن  صمؿ قمود صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ إمم سمقتف ًمقشورك سمـوشمف

أىمًوهو ملـ  ر قمؾقفؿ اًمؾقؾي إومم دون وضمقد صوطمٌي اًمٌقً ومهواًمػراق، ومت

 ًمقؾي مرت هبؿ.

وسمؽوهو صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يمه مل يٌؽ أطمدًا أسمدًا، ومفل إم واًمزوضمي 

 وؾمؿل قموم ومراىمفو سمعوم احلزن، ومؼد يموكً ًمف قمقكًو وؾمـدًا.، واًم ديؼي
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أم اعمممـلم ظمدذي هل أول مـ آمـ سمف ووىمػ معف وصدىمف، وهل أول 

زوضمي ذم طمقوشمف، وهل أم أوٓده: ًمذًمؽ يموكً هلو مؽوكي قموًمقلي ذم ىمؾٌلف صلغم 

اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، مل يـًفو يقمًو: سمؾ ٓ يزال ذم ذيمرهو طمتك سمعد اكتؼوهلو مؽرمو 

ذي ريض اهلل قمـفو، طمتك اًمذسمقحلي ؾمػمهتو، ومؽرمو يمؾ مـ يمون ًمف صؾي سمخد

إذا ذسمحفلللو يلللدومع مـفلللو إمم صلللديؼوت أم اعملللممـلم ظمدذلللي ريض اهلل قمـفلللو 

وأرووهو، وهذا مـ اًمقوموء اًمعظقؿ اًمذي يمون يتؿتع سملف رؾملقل اهلل صلغم اهلل 

ـْ قمؾقف وؾمؾؿ، وم :َمو قَموِهَشَي ريض اهلل قمـفو َع ًْ  هِملْرُت  َملو اْملَرَأةٍ  قَمغَم  هِمْرُت  ىَموًَم

ًْ  َوًَمَؼدْ  ِدَذيَ ظَم  قَمغَم  ٌْلَؾ  َهَؾَؽل ضَمـِلل َأنْ  ىَم ًُ  عمَِلو ؾِملـلِمَ  سمِلَثاَلِث  َيَتَزوَّ  َأؾْملَؿُعفُ  يُمـْل

فُ  َأَمَرهُ  َوًَمَؼدْ  ،َيْذيُمُرَهو َهو َأنْ  َوضَمؾَّ  قَمزَّ  َرسمُّ َ ٌَنم  ًٍ  ُي ٌَْقل ـْ  سمِ  َوإِنْ  اجْلَـَّليِ  ذِم  ىَمَ لٍى  ِمل

وةَ  ًَمَقْذسَمُح  يَمونَ  تَِفوظُم  ذِم  هُيِْدي صُمؿَّ  اًمشَّ  .أظمرضمف اًمٌخوري ومًؾؿ. ِمـَْفو ؾَّ

ـْ و ًْ  أيضللوً  ريض اهلل قمـفللو قَموِهَشلليَ  قَملل ِلللُّ  يَمللونَ :ىَموًَملل  قَمَؾْقللفِ صللغم اهلُل  اًمـٌَّ

ـَ  قَمَؾْقَفو َأصْمـَك ظَمِدَذيَ  َذيَمرَ  إَِذا َوؾَمؾَّؿَ  ًَ ًْ  ،اًمثَّـَوءَ  وَمَلطْم ًُ  ،َيْقًمو وَمِغْرُت  :ىَموًَم  :وَمُؼْؾ

لْدِق  مَحْلَراءَ  وشَملْذيُمُرهَ  َمو َأيْمَثرَ  َمو لو َوضَملؾَّ  قَملزَّ  اهلل َأسْملَدًَمَؽ  ىَملدْ  اًمش  ا هِبَ  ،ِمـَْفلو ظَملػْمً

َػةةرَ  إِذْ  ِب  آَمـَةةْت  َؿةةْد  ِمـَْفةةا اً َخةةْر  َوَجةةلَّ  َظةةزَّ  اهلل َأْبةةَدَفـِي َمةةا:))ىَمللوَل   افـَّةةاُس  ِب  ـَ
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َؿْتـِي َبـِي إِذْ  َوَصدَّ ذَّ ا َوَواَشْتـِي افـَّاُس  ـَ  َظةزَّ  اهلل َوَرَزَؿـِةي افـَّاُس  ـِيَحَرمَ  إِذْ  بَِمَِلَ

دَ  َحَرَمـِي إِذْ  َوَفَدَها َوَجلَّ  َٓ  .أظمرضمف اإلموم أمحد(( افـَِّسا ِ  َأْو

 َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقَل  َأنَّ : قمـفلو ريض اهلل قمـفلو وذم روايي

ًُ  ،ظَمِدَذليَ  َذيَمرَ  ٌَلَؽ  ًَمَؼلدْ  :وَمُؼْؾل لونُ  ىَملوَل  اْملَرَأةٍ  ـْ ِمل َوضَملؾَّ  قَملزَّ  اهلل َأقْمَؼ ـْ  قَمػَّ  ِمل

ـْ  قَمُجقَزةٍ  ـْ  ىُمَرْيشٍ  قَمَجوِهزِ  ِم   ِم
ِ
وء ًَ

  ىُمَرْيشٍ  كِ
ِ
ْدىَملْمِ  مَحَْراء ًْ  اًمش  ْهرِ  ذِم  َهَؾَؽ  ،اًملدَّ

 ًْ رَ  :ىَموًَم ر َوضْمُففُ  وَمَتَؿعَّ ًُ  َمو اً مَتَعُّ َّٓ  َأَراهُ  يُمـْ  اعْمَِخقَؾليِ  قِمـْلدَ  َأوْ  اًْمَقطْمِل  ُكُزولِ  قِمـْدَ  إِ

 .أظمرضمف اإلموم أمحد. قَمَذاٌب  َأمْ  َأَرمْحَيٌ  َيـُْظرَ  تَّكطَم 

 ظَمِدَذليَ  َيْقًملو َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقُل  َذيَملرَ وذم روايي قمـفلو: 

  ذِم  وَمَلـْمـََى 
ِ
لوءَ  ُيلْدِركُ  َملو وَملَلْدَريَمـِل قَمَؾْقَفو اًمثَّـَوء ًَ ـْ  اًمـ  ةِ  ِمل ًُ  ،اًْمَغلػْمَ  ًَمَؼلدْ  :وَمُؼْؾل

ـْ  اهلل َرؾُمقَل  َيو اهلل ٌََؽ َأقْمؼَ  ـْ  قَمُجقزٍ  ِم   ىُمَرْيشٍ  قَمَجوِهزِ  ِم
ِ
ْدىَملْمِ  مَحَْراء ًْ  ،اًمش   :ىَموًَم

 َ ا َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقلِ  َوضْمفُ  وَمَتَغػمَّ ً ْ  شَمَغػمُّ َ  َأَرهُ  مَل   قِمـْدَ  شَمَغػمَّ
ٍ
ء َّٓ  ىَمطُّ  َرْ  إِ

 .أظمرضمف اإلموم أمحد. قَمَذاٌب  َأوْ  َرمْحَيٌ  َيْعَؾؿَ  طَمتَّك اعْمَِخقَؾيِ  قِمـْدَ  َأوْ  اًْمَقطْمِل  ُكُزولِ  قِمـْدَ 

ًْ  وذم روايي قمـفو أيضوً    قَملغَم  هِمْرُت  َمو: ىَموًَم
ِ
لوء ًَ

ِلل   كِ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اًمـٌَّ

َّٓ  َوؾَمؾَّؿَ  ْ  َوإيِن   ظَمِدَذيَ  قَمغَم  إِ ًْ  ،ُأْدِريْمَفو مَل  قَمَؾْقلفِ  صغم اهلُل اهلل َرؾُمقُل  َويَمونَ  :ىَموًَم

وةَ  َذسَمَح  إَِذا َوؾَمؾَّؿَ  و َأْرؾِمُؾقا :وَمَقُؼقُل  اًمشَّ   إمَِم  هِبَ
ِ
ًْ  ،ظَمِدَذيَ  َأْصِدىَموء ٌُْتفُ  :ىَموًَم  وَمَلهْمَض

ًُ  ،َيْقًمو  ُرِزْؿُت  َؿْد  إِ ِّ :))َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  وَمَؼوَل  ؟ظَمِدَذيَ  :وَمُؼْؾ

 .أظمرضمف مًؾؿ(( ُحبََّفا
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ِل   هِمْرُت  َمو:ريض اهلل قمـفو ًْ ىَموًمَ  و  اْملَرَأةٍ  قَمغَم  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  ًمِؾـٌَّ

ـْ  وِهفِ  ِم ًَ
وَهو ِذيْمِرهِ  ًمَِؽْثَرةِ  ظَمِدَذيَ  قَمغَم  هِمْرُت  َمو كِ  .أظمرضمف مًؾؿ .ىَمطُّ  َرَأْيُتَفو َوَمو إِيَّ

:إِنْ  وقمـفو ريض اهلل قمـفلو ًْ لوةَ  ًَمـَلْذسَمُح  يُمـَّلو ىَموًَمل ٌُ ومَ  اًمشَّ ٌَْعل  اهلل َرؾُملقُل  َق

 .أظمرضمف اإلموم أمحدظَمِدَذَي.  َصَداِهِؼ  إمَِم  سمَِلقْمَضوِهَفو َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل 
ًْ  وقمـفو ريض اهلل قمـفو ـْ  َأطَمدٍ  قَمغَم  هِمْرُت  : َموىَموًَم   ِمل

ِ
لوء ًَ

ِلل   كِ صلغم  اًمـٌَّ

ـْ  ُتَفلوَرَأيْ  َوَمو ظَمِدَذيَ  قَمغَم  هِمْرُت  َمو َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل  ِللُّ  يَملونَ  َوًَمِؽل صلغم اهلُل  اًمـٌَّ

َه  ِذيْمَرَهو ُيْؽثِرُ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  لوةَ  َذسَملَح  َوُرسمَّ ُعَفلو صُملؿَّ  اًمشَّ ٌَْعُثَفلو صُملؿَّ  َأقْمَضلوءً  ُيَؼط   ذِم  َي

َه  ظَمِدَذلليَ  َصللَداِهِؼ  ًُ  وَمللُرسمَّ للفُ  ًَمللفُ  ىُمْؾلل ْ  يَمَلكَّ ـْ  مَل ْكَقو ذِم  َيُؽلل َّٓ  اْمللَرَأةٌ  اًمللدُّ  ،ظَمِدَذلليُ  إِ

َا:))وَمَقُؼقُل  اَكْت  إَِّنَّ اَكْت  ـَ ـَ انَ  َو ـَ  .أظمرضمف اًمٌخوري((. َوَفٌد  ِمـَْفا ِل  َو

وضموءت مرة أظمً أم اعمممـلم ظمدذي ريض اهلل قمـفو ويمون اؾمؿفو 

هوًمي، ومػرح هبو اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ومؼد يمون صقهتو ؿمٌقف سم قت 

ـْ أظمتفو أم اعمممـلم ظمدذي،  ًْ  قَمـَْفوريض اهلُل  قَموِهَشيَ  ومَع ًْ  ىَموًَم  َهوًَميُ  اؾْمَتْلَذَك

 ًُ ًُ  ظُمَقْيِؾدٍ  سمِـْ  وَمَعَرَف  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقلِ  قَمغَم  ظَمِدَذيَ  ُأظْم

ًْ  ((،َهاَفةَ  مَّ افؾف:))وَمَؼوَل  ،ًمَِذًمَِؽ  وَموْرشَموعَ  ظَمِدَذيَ  اؾْمتِْئَذانَ  ًُ  وَمِغْرُت  ىَموًَم  َمو وَمُؼْؾ

ـْ  قَمُجقزٍ  ـْ مِ  شَمْذيُمرُ    ىُمَرْيشٍ  قَمَجوِهزِ  ِم
ِ
ْدىَملْمِ  مَحَْراء ًْ  اًمش  ْهرِ  ذِم  َهَؾَؽ  ىَمدْ  اًمدَّ

ا اهلل َأسْمَدًَمَؽ   .ظمرضمف اًمٌخوريأ ِمـَْفو. ظَمػْمً
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ًْ  وذم روايي قمـد مًؾؿ: ًُ  َهوًَميُ  اؾْمَتْلَذَك ًُ  ظُمَقْيِؾدٍ  سمِـْ  قَمغَم  ظَمِدَذيَ  ُأظْم

 ًمَِذًمَِؽ  وَموْرشَموَح  ظَمِدَذيَ  اؾْمتِْئَذانَ  وَمَعَرَف  ؿَ َوؾَمؾَّ  قَمَؾْقفِ صغم اهللُ  اهلل َرؾُمقلِ 

ًُ  وَمِغْرُت  ((ُخَوْيؾِدٍ  بِـُْت  َهاَفةُ  مَّ افؾف:))وَمَؼوَل  ـْ  شَمْذيُمرُ  َوَمو وَمُؼْؾ ـْ  قَمُجقزٍ  ِم  ِم

  ىُمَرْيشٍ  قَمَجوِهزِ 
ِ
ْدىَملْمِ  مَحَْراء ًْ  اًمش  ْهرِ  ذِم  َهَؾَؽ ا اهلل وَمَلسْمَدًَمَؽ  اًمدَّ  .ِمـَْفو ظَمػْمً

ـِ  ـِ وقمَ  ٌَّوٍس ريض اهلل قمـفو اسْم  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  ىَموَل:ظَمطَّ  قَم

َْرضِ  ذِم  َوؾَمؾَّؿَ  ْٕ  اهلل :وَمَؼوًُمقا ((،َهَذا َما َتْدُرونَ :))ىَموَل  ،ظُمُطقطٍ  َأْرسَمَعيَ  ا

 َأْهلِ   ِ كَِسا َأْؾَضُل :))َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهللُ  اهلل َرؾُمقُل  وَمَؼوَل  ،َأقْمَؾؿُ  َوَرؾُمقًُمفُ 

ـَّةِ  دٍ  بِـُْت  َوَؾاضَِؿةُ  ُخَوْيؾِدٍ  بِـُْت  َخِدجَيةُ  اْْلَ  اْمَرَأةُ  ُمَزاِحمٍ  بِـُْت  َوآِشَقةُ  حُمَؿَّ

َـّ ريض اهللُ  ((ِظْؿَرانَ  اْبـَةُ  َوَمْرَيمُ  ؾِْرَظْونَ   .أظمرضمف اإلموم أمحد .َأمْجَِعلمَ  قَمـُْف

ـْ  ـِ  قَمكِم   وقَم صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  ىَموَل:ىَموَل  فُ قَمـْ ريض اهللُ  ـَموًمٍِى  َأيِب  سْم

وِهَفو َوؾَمؾََّؿ:))ظَمػْمُ  قَمَؾْقفِ  ًَ
وِهَفو َوظَمػْمُ  ظَمِدَذيُ  كِ ًَ

أظمرضمف اًمٌخوري ومًؾؿ َمْرَيُؿ((  كِ

 .وأمحد
ومرطمؿ اهلل أم اعمممـلم ظمدذي سمـً ظمقيؾد وريض قمـفو وأرووهو  

 ومجعـو هبو ذم أقمغم ومراديس اجلـون آملم اًمؾفؿ آملم.
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هل أم اعمممـلم اًمعػقػي اًمطوهرة ؾملقدة سمـلً َزْمَعلَي سملـ ىملقس سملـ قمٌلد 

لؾؿمؿس سمـ قمٌد ود سمـ كٍم سمـ موًملؽ سملـ  ًْ سملـ  -ويؼلول سملـ طمًلقؾ  - طِم

 ًممي سمـ هموًمى سمـ ومفر.قمومر سمـ 
 

 

وأمفو: اًمشؿقس سمـلً ىملقس سملـ زيلد سملـ قمؿلر.. ملـ سمـلل قملدي سملـ 

طؾى، وأظملقال اًمـجور أظمقاًمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، أي أظمقال ضمده قمٌلداعم

ًمف: ٕن اخلول هق أظمق مـ أوًمدشمؽ أو أوًملدت  إب واجلد يعتؼمون أظمقآً 

 .مـ أوًمدك وإن قمغم
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ْؽَرانُ يموكً ريض اهلل قمـفو متزوضمي مـ اسمـ قمؿفو ) ًّ ـِ  قَمْؿلِروسملـ  اًم  سْمل

ٌْدِ  ـِ  ؿَمْؿسِ  قَم ٌْدِ  سْم ـِ  ُودّ  قَم ـِ  َكٍْمِ  سْم ـِ  َموًمِِؽ  سْم لؾِ  سْم ًْ ـِ  طِم (، وىملد أؾملؾؿ قَملوِمر سْمل

 سمعد مو أؾمؾؿً هل ريض اهلل قمـفه.

وصؼما،  وىمد ٓىمً مع زوضمفو مـ ىمريش أكقاع إذى، وًمؽـفه حتؿال

ومؽلوكقا صمهكقلي كػلر ملـ  ،فلومم احلٌشي اهلجلرة اًمثوكقلي ملع زوضموىمد هوضمرت إ

وصللحى صمالصمللي مللـفؿ زوضمللوهتؿ،وهمٓء اًمثهكقللي  ،اًمرضمللول مللـ سمـللل ىمقمفللو

ـِ  قَمْؿلِرو اسمـلل َوطَموـمُِى  ؾَمِؾقطُ  إووومي إمم زوضمفو هؿ: أظمقي زوضمفو ٌْلدِ  سْمل  قَم

ـِ  ؿَمْؿسِ  ٌْدِ  سْم ـِ  ُودّ  قَم ـِ  َكٍْمِ  سْم ـِ  ِؽ َموًمِ  سْم ؾِ  سْم ًْ ـِ  طِم ٌْلدُ  ، واسمـ أظمقفقَموِمر سْم اهللِ   قَم

ـُ  ـِ  ؾُمَفْقؾِ  سْم ـِ  قَمْؿِرو سْم ٌْدِ  سْم ـِ  ؿَمْؿسِ  قَم ٌْدِ  سْم ـِ  ُودّ  قَم ـِ  َكٍْمِ  سْم ـِ  َموًمِلِؽ  سْم لؾِ  سْمل ًْ  طِم

ـِ  ـُ  َموًمُِؽ وأظمق اًمًقدة ؾمقدة ، قَموِمرٍ  سْم ـِ  َزْمَعيَ  سْم ـِ  ىَملْقسِ  سْم ٌْلدِ  سْمل ـِ  ؿَملْؿسِ  قَم  سْمل

ٌْدِ  ـِ  ُودّ  قَم ـِ  َكٍْمِ  سْم ـِ  َموًمِِؽ  سْم ؾِ  سْم ًْ ـِ  طِم ًُ  قَمْؿَرةُ  اْمَرَأشُمفُ  َمَعفُ  قَموِمرٍ  سْم ْعِدّي  سمِـْ ًّ  اًم

ـِ  ـِ  َوىْمَدانَ  سْم ٌْدِ  سْم ـِ  ؿَمْؿسِ  قَم ٌْدِ  سْم ـِ  ُودّ  قَم ـِ  َكٍْمِ  سْم ـِ  َموًمِِؽ  سْم ؾِ  سْم ًْ ـِ  طِم ، قَملوِمرٍ  سْمل

ةَ  َوَأسُمق ـُ  ؾَمؼْمَ ـِ  ُرْهؿِ  َأيِب  سْم ٌْدِ  سْم ـِ  اًْمُعّزى قَم ـِ  ىَمْقسِ  َأيِب  سْم ٌْلدِ  سْمل ـِ  ُودّ  قَم ل سْمل ـِ  َكْيِ  سْمل

ـِ  َموًمِِؽ  ؾِ  سْم ًْ ـِ  طِم ًِ  يُمْؾُثقمِ  ُأمّ  اْمَرَأشُمفُ  َوَمَعفُ  ،قَموِمرٍ  سْم ـِ  ؾُملَفْقؾِ  سمِـْل ـِ  قَمْؿلِرو سْمل  سْمل

ٌْدِ  ـِ  ؿَمْؿسِ  قَم ٌْدِ  سْم ـِ  ُودّ  قَم ـِ  َكٍْمِ  سْم ـِ  َموًمِِؽ  سْم ؾِ  سْم ًْ ـِ  طِم ٌْلدُ  ،قَملوِمرٍ  سْم ـُ اهللِ   َوقَم  سْمل
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ـِ  َرَميَ خَمْ  ٌْدِ  سْم ـِ  اًْمُعّزى قَم ـِ  ىَمْقسِ  َأيِب  سْم ٌْدِ  سْم ـِ  ُودّ  قَم ـِ  َكٍْمِ  سْم ـِ  َموًمِِؽ  سْم ؾِ  سْم ًْ ـِ  طِم  سْم

ـُ  َوؾَمْعدُ  ،قَموِمرٍ   .هَلُؿْ  طَمِؾقٌػ ، ظَمْقًَميَ  سْم

شمقضمفقا مجقعو يؽوسمدون اًم عوب ويريمٌقن اًمٌحور ًم ؾقا إمم احلٌشلي، 

كوؾمف قمـفؿ أًمعقش ذم سمؾد خيتؾػ ؾمقدة  مرارة اًمغرسمي وا اًمًقدةوهـوك شمذوق 

 ؿمؽال وًمغي وديـو.

ا قمتللر إيللوم ويلللت اخلللؼم إمم احلٌشللي أن يمثللػما مللـ أهللؾ مؽللي دظمقًملل

دة إمم مؽي ًمقؽقكقا إمم ضمقار رؾمقل قاإلؾمالم، ومؼرر سمعض مـ ذم احلٌشي اًمع

 ومـفؿ ؾمقدة وزوضمفو.، اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

ٕظمٌلور سمللن ملـ آملـ هلؿ وسمقـه يموكقا قمغم مشورف مؽي.. وصلؾتفؿ ا

ىمؾي، وأن ىمريشو ىمد ووقمػً شمعذيٌفؿ، ومؼرر سمعض اًملذيـ ىملدمقا اًمعلقدة إمم 

احلٌشي، وىملرر آظملرون اعمقاصلؾي إمم مؽلي ًمقؽقكلقا سمجلقار إظملقاهنؿ وملـفؿ 

ًمقلذوىمقا أكلقاع اًمتعلذيى  :اًمًؽران سمـ سمـ قمؿرو وزوضمتف ؾمقدة سمـً زمعلي

ك خيتور اهلل زوضمفو اًمًؽران ومو أن شمًتؼر إهة طمت ،مع إظمقاهنؿ اعمًؾؿلم

وهبلذا أولقػ ، إمم ضمقاره، شموريمو هلو َخًي صٌقي صغور ٓ طمقل هلؿ وٓ ىمقة

، وهلو هلق إمم حمـتفو حمـي أظمرى، ومؼد يمون زوضمفو رومقؼ درهبو وخمػػ آٓمفو

ومؾجللت إمم سمقلً  ،يموكلً صلوسمرة حمتًلٌي ًمرهبلواًمققم يؽميمفو وطمقدة همػم أهنو 

 شمرسمقي أوٓدهو.ذم  وواًمدهو ًمتتحؿؾ مًموًمقتف
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ومتر قمؾقفو إيوم وهل صوسمرة شمتجرع مرارة اًمقطمدة ومرارة اًمتعلذيى 

ويمون اًمعؿر يتؼدم هبو، وؿمعرت أن اًمًلـلم ىملد أصمؼؾتفلو، وأهنلو مل ، مـ ىمريش

 شمعد صوحلي ًمؾزواج طمقٌ سمؾغً مـ اًمعؿر قمغم مو ذيمروا ؾمً وؾمتلم ؾمـي،

نلور قملغم وذم ًمقؾي ملـ اًمؾقلوزم رأت اًمًلقدة ؾملقدة رؤيلي أدظمؾلً اًم

 ىمؾٌفو ومؼد رأت ومقه يراه اًمـوهؿ ىمؿرًا يـؼض قمؾقفو مـ اًمًهء وهل مضطجعي.

ومؽوكً هذه اًمرؤيي ؾمٌى اًمنلور ذم ىمؾٌفلو واؾمتٌشلورهو سملوخلػم، هملػم 

 أهنو مل شمؽـ شمتقىمع أن شمؽقن أمو ًمؾؿممـلم ومل خيطر ذًمؽ قمغم سموهلو.

 ًواؾمللتؿرت ذم صللؼمهو وشمرسمقللي أوٓدهللو، وذم شمؾللؽ اًمػللؽمة وىمعلل

مـ أمهفو ووموة أسمق ـموًملى قملؿ اًمـٌلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ وووملوة  ،طمداثأ

هوشملم احلودصمتلم ىمد وىمعً  وويموكت، زوضمتف ظمدذي سمـً ظمقيؾد ريض اهلل قمـفو

وملوكػجرت مشلوقمر احللزن ذم ىمؾلى احلٌقلى صلغم اهلل قمؾقلف ، ذم أيوم معدودة

 وؾمؾؿ طمتك ؾمؿل ذًمؽ اًمعوم سمعوم احلزن.

هلل شمعول يرون آصمور احللزن قملغم وضمفلف ويمون اًم حوسمي قمؾقفؿ روقان ا

صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وودوا ًمق يًلتطقعقا إظمراضملف ملـ طمزكلف وملـ وطمدشملف 

ًمتل هق ومقفو، ويموكقا يقدون ًمق يتزوج ًمعؾ ذًمؽ خيرضمف مـ طمزكف اًمذي هلق ا

 ومراق أطمٌوسمف.ًٌى ومقف سم
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وذم ًمقؾي يملون احلٌقلى صلغم اهلل وؾملؾؿ يتجلرع ملرارة احللزن ومتلر سملف 

ظمدذي سمـً ظمقيؾلد ريض اهلل قمـفلو، ويؼؾلى كظلره ذم سمـوشملف  ذيمريوت زوضمتف

إيتوم اجلوًمًوت سمجقاره وقمؾقفـ آصمور احلزن مثؾف، ويموكً رىمقي  وأم يمؾثلقم 

قمتٌي سمـ أيب هلى زوج رىمقي، و مـ أظمقف قمتقٌي سمـ أيب هلى، سمعلد  ىمد ـمؾؼتو مـ

وىمللد أمرمهللو  {٠ المسددد:} چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ چ أن كللزل ىمقًمللف شمعللومم 

، يملؾ ذًملؽ يمله ذيمركلو أسمق هلى سمؿػورىمتفه ومػعال ومل يؽقكو دظملال هبله أسمقمهو

يمون ممصمرا قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ هملػم أكلف ؾملقد اعمحتًلٌلم هلل 

وإموم اعمتقيمؾلم قمؾقف، ذم شمؾؽ اًمًلوقموت يملون اًم لحوسمي رولقان اهلل قمؾلقفؿ 

ًمقتجلرأ  أطملدوؾمؾؿ ًمؾزواج همػم أكف مل يؽـ  يػؽرون ذم طموضمتف صغم اهلل قمؾقف

شمؼللديرا ًمللذيمرى اًمطللوهرة ، قمللغم مػوحتتللف صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ طمللقل إمللر

 ظمدذي سمـً ظمقيؾد ريض اهلل قمـفو.

ويموكً هـوك امرأة ومووؾي مـ اًم لحوسمقوت وهلل ظمقًملي سمـلً طمؽلقؿ 

زوضمي اًم حويب اًم ودق قمثهن سمـ مظعقن ريض اهلل قمـف، ويموكلو ملـ أواهلؾ 

هديـ مـفو ًمقؼػو سمثٌوت سمجوكى إظملقاهنؿ مـ هوضمر إمم احلٌشي ومـ أواهؾ اًمعو

 مـ أهؾ اإليهن.

يموكً ظمقًمي ريض اهلل قمـفو شمعؾؿ مؼدار مو يعوكقلف رؾملقل اهلل صلغم اهلل 

قمؾقف وؾمؾؿ، ومؾؿ شمطلؼ صلؼما سملؾ شمقضمفلً مٌلوذة إمم رؾملقل اهلل صلغم اهلل 
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وأظملذت شمتحلدث معلف طملقل اًمًلقدة ظمدذلي ريض اهلل قمـفلو ، قمؾقف وؾملؾؿ

أملقر احلقلوة  إممتني قمـلف، صملؿ قمرضملً ذم طملديثفو وأـموًمً احلديٌ معف ًم

إًمقلف  ف وؾملؾؿ عملـ يعتـلل سمٌـوشملف، صملؿ وضمفلًواًمٌقً وطموضمتف صلغم اهلل قمؾقل

 ؾممآً سمؽؾ ؿمجوقمي :

 ًْ َٓ  اهلل َرؾُمقَل  َيو ىَموًَم ُج  َأ ـْ  :ىَموَل  ؟شَمَزوَّ ًْ  ؟َمل ًَ  إِنْ  :ىَموًَمل  َوإِنْ  سمِْؽلًرا ؿِملْئ

 ًَ ًٌو ؿِمْئ ـْ  :ىَموَل  ،صَمق  ًْ  ؟رُ اًْمٌِْؽل وَمَؿ  إًَِمْقلَؽ  َوضَملؾَّ  قَملزَّ  اهلل ظَمْؾلِؼ  َأطَملى   اسْمـَليُ  :ىَموًَمل

ًُ  قَموِهَشيُ  ـْ  :ىَموَل  ،سَمْؽرٍ  َأيِب  سمِـْ ًْ  ؟اًمثَّق ُى  َوَم ًْ  ىَملدْ  َزْمَعليَ  ًاسْمـَل ؾَمْقَدةُ  :ىَموًَم  آَمـَل

ٌََعْتَؽ  سمَِؽ   .شَمُؼقُل  َمو قَمغَم  َواشمَّ

رت ًملف ؾملقدة، وهـو شملصمر رؾمقل اًمرمحي صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ طمقـه ذيمل

شمؾؽ اعمممـي اًم وسمرة اعمحتًٌي اًمتل ٓىملً ذم ؾملٌقؾ اإلؾملالم ملو ٓىملً ملـ 

، قمذاب اعمنميملم، واًمتل شمغرسمً وقموكً مـ اًمغرسمي وذاىملً ملرارة اًمقطمشلي

وؿمعر احلٌقى صغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ سمعطلػ ؿملديد هللذه اعملرأة اعمًلـي اًمتلل 

 سمؾغً اًمًودؾمي واًمًتلم مـ قمؿرهو.

ِرهيَِم  يَؾاْذَهبِ  :))َؼوَل وم  ـُ  أظمرضمف اإلموم أمحد(( َظَعَّ  َؾاْذ

ومخرضمً إمم دار اًم ديؼ وؾمقلت احلديٌ إن ؿموء اهلل شمعومم قمـ ذًملؽ 

 ذيمر أم اعمممـلم قموهشي ريض اهلل قمـفو. دقمـ
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ًْ  صُمؿَّ  ًْ  ،ظَمَرضَم ًِ  ؾَمْقَدةَ  قَمغَم  وَمَدظَمَؾ ًْ  ،َزْمَعليَ  سمِـْ  اهلل َأْدظَملَؾ  َملوَذا :وَمَؼوًَمل

ـْ  ْقِؽ قَمؾَ  َوضَمؾَّ  قَمزَّ  يَميِ  اخْلػَْمِ  ِم ًْ  ؟َواًْمؼَمَ ًْ  ؟َذاكَ  َمو :ىَموًَم  َرؾُملقُل  َأْرؾَملَؾـِل :ىَموًَمل

ٌُللِؽ  َوؾَمللؾَّؿَ  قَمَؾْقللفِ صللغم اهلُل  اهلل ًْ  ،قَمَؾْقللفِ  َأظْمُط  َأيِب  إمَِم  اْدظُمللكِم  ،َوِدْدُت  :ىَموًَملل

ُـّ  َأْدَريَمفُ  ىَمدْ  يَمٌػًِما ؿَمْقًخو َويَمونَ  -ًَمفُ  َذاكَ  وَموْذيُمِري ل  ً لَػ  ىَملدْ  اًم ؾَّ ـْ  خَتَ ٍ   قَمل  -احْلَل

 ًْ ـْ  :وَمَؼوَل  ،اجْلَوِهِؾقَّيِ  سمَِتِحقَّيِ  وَمَحقَّْتفُ  قَمَؾْقفِ  وَمَدظَمَؾ ًْ  ؟َهلِذهِ  َمل ًُ  ظَمْقًَمليُ  :وَمَؼوًَمل  سمِـْل

ًْ  ؟ؿَملْلُكِؽ  وَملَه  :ىَموَل  .طَمِؽقؿٍ  لدُ  َأْرؾَملَؾـِل :ىَموًَمل ـُ  حُمَؿَّ ٌْلدِ  سْمل  قَمَؾْقلفِ  َأظْمُطلُى  اهلل قَم

ٌَُتِؽ  شَمُؼلقُل  َملوَذا ،يَملِريؿٌ  ءٌ يُمْػ  :ىَموَل  .ؾَمْقَدةَ  ًْ  ؟َصلوطِم لىُّ : ىَموًَمل
 :ىَملوَل  ،َذاكَ  حُتِ

دَ  َأنَّ  شَمْزقُمؿْ  َهِذهِ  إِنَّ  سُمـَقَّيُ  َأْي  :ىَموَل  ،وَمَدقَمْقُتَفو ،زِم  اْدقُمَفو ـَ  حُمَؿَّ ٌْدِ  سْم ـِ  اهلل قَم ٌْلدِ  سْمل  قَم

ِؾِى  ٌُِؽ  َأْرؾَمَؾ  ىَمدْ  اعْمُطَّ ُط ضَملِؽ  َأنْ  ٌ للمَ َأحُتِ  يَمِريؿٌ  يُمْػءٌ  َوُهقَ  ،خَيْ ًْ  ؟سمِلفِ  ُأَزو   :ىَموًَمل

ضَمَفلو ،إًَِمْقلفِ  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقُل  وَمَجلوءَ  ،زِم  اْدقِمقفِ  :ىَموَل  ،َكَعؿْ   وَمَزوَّ

وهُ   .إِيَّ

 .أصدىمفو أرسمعههي درهؿوىمد 

 ودهش اًمـوس ذم مؽي وشمعجٌقا مـ هذا اًمزواج، وىموًمقا متًوهؾلم:

 مجول ختؾػ ؾمقدة ىمريش؟أرمؾي مًـّي وهمػم ذات 

ًمؽـ احلٌقى صغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ يملون ًملف مؼ لد قمظلقؿ، ومؼلد يملون 

اًمزواج جلؼم اًمؽن ورمحلي احللزيـ وختػقلػ أٓم قملغم املرأة صلؼمت ملـ 
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وصلؼمت قملؾ وطملدهتو، وًملرسمه أؾملتغؾ يمػلور  ،وومؼدت زوضمفو ،أضمؾ اًمديـ

 ًمقا إرضموقمفو قمـ ديـفو .ومؽي ذًمؽ وطمو

قىمع أن شمدظمؾ سمقلً اًمـٌلقة وأن شمؽلقن زوضملو ومل شمؽـ اًمًقدة ؾمقدة شمت

ٕيمرم رؾمقل وأقمظؿ خمؾقق، وأن شمؽقن أمًو ًمؾؿممـلم. وًمؽـ ذًمؽ طم ؾ، 

واكتؼؾً ؾمقدشمـو ؾمقدة إمم سمقتف صغم اهلل قمؾقف وؾملؾؿ، ووضملدت ملـ رؾملقل 

 اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يمؾ آطمؽمام واإليمرام.

صمللالث  قموؿمللً اًمًللقدة ؾمللقدة مللع رؾمللقل اهلل صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ

 ؾمـقات زوضمي وطمقدة مل يتزوج معفو أطمدًا ـمقال هذه اعمدة.

 

ويموكً ريض اهلل قمـفو شمعرف مـذ اًمؾحظي إومم اًمتل اضمتؿعلً ومقفلو 

سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أهنو ًمـ ختؾػ اًمًقدة ظمدذي سمـً ظمقيؾد ذم 

 ق اًمؼم واًمرمحي وضمؼمان اخلوـمر.وأن زواضمف مـفو ه ،كػًف أو ىمؾٌف

مثؾ اًمـًلوء إظمريلوت ذوات  -وهل اًمػووؾي اًمطوهرة-هلذا مل شمػؽر 

اًمرهمٌوت اًمٌنميي: سمؾ يمون يؽػقفو أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾملؾؿ رومعفلو 

 إمم مـزًمي أم اعمممـلم، وزوضمي ؾمقد اعمرؾمؾلم أذف  اخلؾؼ أمجعلم.
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 امرأة ـمقٌلي اًمؼؾلى ظمػقػلي وىمد يموكً اًمًقدة ؾمقدة قمؾقفو روقان اهلل

  قمـللفيض اهلل اًملدم وللخؿي اجلًللؿ، وهلللذا قمرومفللو ؾملقدكو قمؿللر سمللـ اخلطللوب

ـْ قمـدمو ظمرضمً ذم اًمؾقؾ، وم ِلل   َأْزَواَج  َأنَّ ريض اهلل قمـفلو: قَموِهَشليَ  َع صلغم  اًمـٌَّ

َـّ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل  ـَ  يُم ُرضْم ْقؾِ  خَيْ ْزنَ  إَِذا سمِوًمؾَّ  ،َأوْملَقُح  َصلِعقدٌ  َوُهلقَ  عِ اعْمَـَوِص  إمَِم  شَمؼَمَّ

ِلل   َيُؼقُل  قُمَؿرُ  وَمَؽونَ  لوَءكَ  اطْمُجلْى  :َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  ًمِؾـٌَّ ًَ
ـْ  وَمَؾلؿْ  ،كِ  َيُؽل

ًْ  ،َيْػَعلُؾ  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  ًُ  ؾَملْقَدةُ  وَمَخَرضَمل  َزْوُج  َزْمَعليَ  سمِـْل

ِل   ـْ  ًَمْقَؾليً  ؾَّؿَ َوؾَم  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ َقلوزِم  ِمل ًْ - قِمَشلوءً  اًمؾَّ  -ـَمِقيَؾليً  اْملَرَأةً  َويَموَكل

َٓ  قُمَؿرُ  وَمـَوَداَهو َجلوُب  َيـْلِزَل  َأنْ  قَملغَم  طِمْرًصو :ؾَمْقَدةُ  َيو قَمَروْمـَوكِ  ىَمدْ  َأ  وَملَلْكَزَل  ،احْلِ

َجوِب  آَييَ  اهلل  .أظمرضمف اًمٌخوري ومًؾؿ.احْلِ

طمتلك أن رؾملقل اهلل صللغم اهلل ويموكلً ريض اهلل قمـفلو سمطقئلي اخلطللك،  

 قمؾقف وؾمؾؿ يمون يضوطمؽفو إذا رآهو متٌم قمغم طموًمتفو شمؾؽ.

وىمد يمون سمطئفلو هلذا وصمؼؾفلو ؾملٌٌو ذم اًمتقًلػم قملغم إملي ذم يمثلػم ملـ 

ـْ أقمهل احلٍ، يموًمـػر مـ مزدًمػي واًمرمل ىمٌؾ اًمػجر واإلومووي إمم مؽي، وم  َعل

ًْ  قَمـَْفوريض اهلُل  قَموِهَشيَ  ًْ  ،اعْمُْزَدًمَِػليَ  َكَزًْمـَو:ىَموًَم ِللَّ  وَموؾْملَتْلَذَك  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اًمـٌَّ

ٌَْؾ  شَمْدوَمعَ  َأنْ  ؾَمْقَدةُ  َوؾَمؾَّؿَ  ًْ - اًمـَّوسِ  طَمْطَؿيِ  ىَم  ،هَلَلو وَملَلِذنَ  -سَمطِقَئليً  اْملَرَأةً  َويَموَكل

 ًْ ٌَْؾ  وَمَدوَمَع ٌَْحـَو طَمتَّلك َوَأىَمْؿـَلو ،اًمـَّوسِ  طَمْطَؿيِ  ىَم ـُ  َأْصل  ،سمَِدوْمِعلفِ  ـَلوَدوَمعْ  صُملؿَّ  ،َكْحل
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ًُ  َأيُمقنَ  وَمأَلَنْ  ًْ  يَملَه  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُمقَل  اؾْمَتْلَذْك  ؾَملْقَدةُ  اؾْملَتْلَذَك

ـْ  إزَِمَّ  َأطَمىُّ   .أظمرضمف اًمٌخوري. سمِفِ  َمْػُروٍح  ِم

ـْ وذم روايي عمًؾؿ  ًْ ريض اهلل قمـفو  قَموِهَشيَ  قَم ًْ  :ىَموًَم  اْملَرَأةً  ؾَملْقَدةُ  يَموَكل

ًْ  ،صَمٌَِطيً  َؿيً َوخْ  ـْ  شُمِػقَض  َأنْ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقَل  وَموؾْمَتْلَذَك  مَجْلعٍ  ِم

ًْ  ،هَلَو وَمَلِذنَ  ،سمَِؾْقؾٍ  ًُ  وَمَؾْقَتـِلل :قَموِهَشيُ  وَمَؼوًَم ًُ  يُمـْل صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقَل  اؾْملَتْلَذْك

ًْ َويمَ  ،ؾَمْقَدةُ  اؾْمَتْلَذَكْتفُ  يَمَه  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  َّٓ  شُمِػقُض  َٓ  قَموِهَشيُ  وَك َمومِ  َمعَ  إِ  .اإْلِ

ـْ  عمًؾؿ أيضوً  وذم روايي ًْ  قَموِهَشليَ  قَمل ًُ  َأين   َوِدْدُت : ىَموًَمل ًُ  يُمـْل  اؾْملَتْلَذْك

ٌَْح  وَمُلَصلكم   ؾَملْقَدةُ  اؾْملَتْلَذَكْتفُ  يَملَه  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقَل  ل  سمِِؿـًلك اًم ُّ

ٌَْؾ  ةَ اجْلَْؿرَ  وَمَلْرِمل ًْ  :ًمَِعوِهَشليَ  وَمِؼقلَؾ  ،اًمـَّوُس  َيْلِتَ  َأنْ  ىَم  ؟اؾْملَتْلَذَكْتفُ  ؾَملْقَدةُ  وَمَؽوَكل

 ًْ َو َكَعؿْ  :ىَموًَم ًْ  إهِنَّ ًْ  ،صَمٌَِطيً  صَمِؼقَؾيً  اْمَرَأةً  يَموَك  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُمقَل  وَموؾْمَتْلَذَك

 .هَلَو وَمَلِذنَ  ،َوؾَمؾَّؿَ 

ٌقة سمخػم رقمويي واقمتـلً سمٌـوشملف صلغم وىمد رقمً اًمًقدة ؾمقدة سمقً اًمـ

وظمدمتفـ وأدظمؾً اًمنور  ، وقمطػً قمؾقفـاهلل قمؾقف وؾمؾؿ ويملهنـ سمـوهتو

إمم ىمؾللٌفـ وىمؾللى أسمللقفـ صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ سمؼللدر اعمًللتطوع سمخػللي دمفللو 

 ومرطمفو.



 

املبني يف سرية أمهات املؤمنني النور 
53 

 

 

 

عمديـي وىمد قمؼد وطمقـه ىمدمً قموهشي ريض اهلل قمـفو إمم سمقً اًمـٌقة ذم ا

هبو ذم مؽي، ىمقؾ: ىمٌؾ زواضمف سموًمًقدة ؾمقدة، وىمقؾ: سمعد زواضملف هبلو، ومحقلـه 

ىمدمً قموهشي ريض اهلل قمـفو وسمؼقي زوضموشمف صغم اهلل قمؾقف وؾملؾؿ وريض اهلل 

قمـفـ.. أدريمً اًمًقدة ؾمقدة أهنـ أيمثر ؿمٌوسمو ومجوٓ وظمػي مـفو، وملع يملؾ 

دل ذم اًمؼًلط سمقلـفـ، إٓ أهنلو ذًمؽ رأت رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يعل

سمحللس اعمللرأة اعمجرسمللي اعمدريمللي أدريمللً أن هللقاه صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ مللع 

همػمهو،وىمد أصمؼؾفو اًمعؿر، ومخوومً أن يطؾؼفو صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، وىمد يملره 

يمذًمؽ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ وهلق رؾملقل اًمرمحلي واًمعلدل أن ٓ 

ي ؾملٌٌو عملو ؾملقؾحؼ هلذه اعملرأة اًمطقٌل يؽقن قمودٓ سملم كًوهف، ويمره أن يؽلقن

قملوـمػل، وومؽلر ـملقيال مشلػؼو قمؾقفلو،  احلـقكي ملـ فمؾلؿ أو ؿملعقر حلرملون

ًمذًمؽ ىمرر أن يّنطمفو يمه ضموء ذم سمعض اًمروايوت ًمقعػقفو مـ وولع أطملس 

 أكف يمذهيو ورسمه ذرح ىمؾٌفو.

ويموكلً مللـ قمودشمللف صلغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ أن يٌقلً ًمقؾللي ذم سمقللً يمللؾ 

 هف قمغم اًمتقازم طمتك يعدل سمقـفـ.واطمدة مـ كًو
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ومؾه قمؾؿلً اًمًلقدة ؾملقدة قمزملف صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ قملغم ـمالىمفلو 

أدريمً سملن يمؾ رء ؾمقـفور وأهنلو ؾملتػؼد مـزًملي قمظقؿلي قمـلد اهلل ورؾملقًمف  

 ومٌودرشمف ىموهؾي ًمف:

يو رؾمقل اهلل أمًؽـل  وواهلل مو يب إمم إزواج طمرص، وًمؽـل أطمى 

اًمؼقومي زوضمو ًمؽ، وأهى ًمقؾتل ًمعوهشي وإين ٓ أريد  أن يٌعثـل اهلل شمعومم يقم

 : ٕهنو شمعؾؿ مؼدار اًمًقدة قموهشي قمـده صغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ،مو شمريد اًمـًوء

ـْ وم ًْ  قَمـَْفوريض اهلُل  قَموِهَشيَ  َع  إَِذا َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقُل  يَملونَ : ىَموًَم

وهِ  سَملْمَ  َأىْمَرعَ  ؾَمَػًرا َأَرادَ  ًَ
َـّ  فِ كِ ُتُف لو ظَملَرَج  ؾَمْفُؿَفو ظَمَرَج  وَمَليَّ لؿُ  َويَملونَ  َمَعلفُ  هِبَ ًِ  َيْؼ

َـّ  اْمَرَأةٍ  ًمُِؽؾ   ًَ  ؾَمْقَدةَ  َأنَّ  هَمػْمَ  َوًَمْقَؾَتَفو َيْقَمَفو ِمـُْف ًْ  َزْمَعيَ  سمِـْ ٌَ   َوًَمْقَؾَتَفو َيْقَمَفو َوَه

ِل   َزْوِج  ًمَِعوِهَشيَ  صلغم  اهلل َرؾُملقلِ  ِرَولو سمَِذًمَِؽ  ٌَْتِغلشمَ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ

 . أظمرضمف اًمٌخوري. َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل 

وىمد رأى رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مـفو ؾملهطمتفو ويمرمفلو ومللصمر 

ذًمؽ ومقف، وواومؼفو صغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ أول إملر، وضمعلؾ ًمقؾتفلو ًمعوهشلي 

ؾ سمؼقلي أزواضملف سمعلد طمللم طمتك يشعرهو أكف ىمٌؾ هٌتفو، صمؿ ىمًؿ هلو ًمقؾتفو مثل

 ًمقشعرهو سملكف ٓ ذػقهو وٓ هيؿؾفو.

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ وذم ذًمؽ كزل ىمقًمف شمعومم 

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   
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ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                ڦ  ڦ  ڦ  

 {.٠٧٥النساء: } چڦ  

سموحلٌقى صغم اهلل  ًمتعؾؼومه أقمظؿفو مـ امرأة هبذا اًمؽرم وإظمالق وا

 قمؾقف وؾمؾؿ.

وىمللد يمللون رؾمللقل اهلل صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ يؼللدرهو ويضللوطمؽفو 

 سمؽلر وأسملق اًمـًلوهل روى قمؾقلف وؾملؾؿ، ومؼلد ويٌوؾمطفو يمٌؼقي كًوهف صغم اهلل

: ىموًملً - قمـفلو شمعلومم اهللريض   قموهشلي قملـ طمًـ ًـدسم يعغم وأسمق اًمشوومعل

 وسمقـفللو سمقـللل وؾمللؾؿ ؾقللفقم اهلل صللغم اهلل رؾمللقل ومجؾللس يقمللو، ؾمللقدة زارشمـللو

 وإٓ ًمتلليمؾلم ومؼؾلً وملسمً، يمكم،: هلو ومؼؾً (1)، ظَمِزيَرة ىمول أو سمحريرة وملشمقً

 وضمففلو سملف ومؾطخلً ؿملقئو، اًمؼ لعي ملـ وملظملذت وملسملً، وضمفؽ، ًمطخً

 وىملول طمجرهلو، ملـ رضمؾلف وروملع وؾملؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومضحؽ

 اهلل ورؾملقل فلل،وضم سمف ومؾطخً اًمؼ عي مـ ؿمقئو ْت ذَ ظَم لَ ومَ  وضمففو اًمطخل

 ومظلـ اهلل قمٌلد يلو اهلل قمٌلد يلو ومـودى، قمؿر ومؿر يضحؽ وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم

 ىموًملً وضمقهؽه وموهمًال ىمقمو: ومؼول ؾمقدظمؾ أكف وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اًمـٌل

 .وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل هلقٌي قمؿر أهوب زًمً ومه: قموهشي

                                                 

ٌَي: اخْلَِزيَرة: حَلْؿ ُيَؼطَّع ِصَغوًرا صُمؿَّ  (1) ، ىَموَل اسِْمـ ىُمَتْق
ِ
ٍَ ُذرَّ  اخلَِزيَرة سمِوهْلَوء ُيَ ّى قَمَؾْقِف َموء يَمثػِم، وَمنَِذا َكِض

ـْ ومِقَفو حَلْؿ وَمِفَل قَمِ قَدة .  قَمَؾْقِف َدىِمقؼ، وَمنِْن مَلْ َيُؽ
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سملم كًوهف  ويمون رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يعدل ذم اًمؼًؿي

ويموكً يمؾ واطمدة مـفـ ٓ شمريد أن هتى ًمقؾتفو ًمغػمهو، وملراد اهلل إظمٌورهـ 

أن اًمؼًؿي مـف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ إكه هل سمؿحض اًمػضؾ واًمعدل مـف 

ٻ  ٻ  ٻ  چصغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وًمقس هل سمقاضمٌي قمؾقف وملكزل ىمقًمف 

ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ   

ٹ       ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ   ٿ  ٹ  

 .{٣٠األحزاب: } چڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

 ملـ يؼًلؿ ومؽلون ،وطمػ ي وزيـى ؾمؾؿي وأم قموهشي :آوى ممن وـان

 طمٌقٌللي وأم وضمقيريللي ؾمللقدة :أرجةةى ممةةن وـةةان ،ؾمللقاء مللـفـ وموًمللف كػًللف

 :ًملف ومؼؾلـ يػورىمفـ أن أراد ويمون ،ؿموء مو هلـ يؼًؿ ومؽون ،وصػقي ومقؿقكي

 .ذم م ـػف أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي.طموًمـو قمغم كؽقن ودقمـو ؿمئً مو كػًؽ مـ ًمـو ىمًؿا
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وسمعد ووموة اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قموؿمً اًمًلقدة ؾملقدة ملدة ملـ 

ًمعؿر إمم أواظمر زمـ اخلؾقػي اًمعودل أمػم اعمممـلم قمؿر ااًمزمـ طمقٌ ـمول هبو 

وىمقؾ: َخس  )هل(،54سمع وَخًلم مـ اهلجرة )سمـ اخلطوب ومتقومقً ذم ؾمـي أر

  .هل(، ريض اهلل قمـفو وأرووهو55وَخًلم )

وىمللد فمؾللً اًمًللقدة قموهشللي قمؾقفللو روللقان اهلل شمعللومم شمللذيمرهو سمخللػم 

ًُ  َملووشممصمرهو سمجؿقلؾ اًمقوملوء ويموكلً شمؼلقل قمـفلو:   َأنْ  إزَِمَّ  َأطَملىَّ  اْملَرَأةً  َرَأْيل

اَلظِمَفو ذِم  َأيُمقنَ  ًْ ـْ  ِم ًِ سمِ  ؾَمْقَدةَ  ِم  .أظمرضمف مًؾؿ .َزْمَعيَ  ـْ

اَلخسمل) واعمراد ًْ
  اعْمِقؿ سمَِؽْنِ (  اعْمِ

ِ
ْؾلد ُهقَ  اعْمُْعَجَؿي َوسمِوخْلَوء  َأنْ  َوَمْعـَلوهُ  ،اجْلِ

 يمه ذيمر ذًمؽ اإلموم اًمـقوي ذم ذطمف قمغم صحقح مًؾؿ.، ِهَل  َأَكو َأيُمقن

عمختور آمللم ومرمحفو اهلل رمحي إسمرار ومجعـو هبو ذم دار اًمؼرار مع اًمـٌل ا

 اًمؾفؿ آملم
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هل أم اعمممـلم اًمعػقػي اًمطلوهرة اًمًلقدة قموهشلي سمـلً أيب سمؽلر سملـ أيب 

ـ يمعلى سملـ سمل يمعى سمـ ؾمعد سملـ شملقؿ سملـ ملرة سمـ قمؿرو سمـ ىمحوومي سمـ قمومر

 ًممي سمـ هموًمى سمـ ومفر.

 واؾمؿ أيب سمؽر .. قمٌداهلل واؾمؿ أسمقف قمثهن ويؽـك سمليب ىمحوومف.
 

 

اًمـلقوي ذم ىملول اإلملوم  -: أم روملوناًملرمحـ قمٌلد ؿملؼقؼفو وأمُّ  وأمفو

اء سمَِضلؿ   َوِهَل ذطمف قمغم صلحقح مًلؾؿ:))  ُهلقَ  َوَهلَذا، اًْملَقاو َوإؾِْملَؽون اًملرَّ

ْ وَ ، اعْمَْشُفقر ٌْد اسِْمـ َوطَمَؽك.  هَمػْمه اجْلُْؿُفقر َيْذيُمر مَل ؾْمتِقَعوب ذِم  اًْمؼَمّ  قَم ِٓ  َولؿّ  ا

اء َح ، َووَمْتحَفو اًمرَّ  .(( اهلسمَِراضِمٍح  ُهقَ  َوًَمْقَس  اًْمَػْتح َوَرضمَّ

قمقيؿر سمـ قمٌد ؿمؿس سملـ قمتلوب سمـً قمومر سمـ  وأم رومون هل زيـى

  .ـؿ سمـ موًمؽ سمـ يمـوكيسمـ ؾمٌقع سمـ دمهون سمـ احلورث سمـ هم يَ ـَ يْ ذَ سمـ أُ 
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 نْ مَ اًم حوسمقي اجلؾقؾي اًمتل ىمول ومقفو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:))

  رَ ظُ ـْ يَ  نْ أَ  هُ َسَّ 
أظمرضمف أسمق كعقؿ واسمـ (( انمَ وْ رُ  مِّ أُ  َػ إِ  رْ ظُ ـْ قَ ؾْ ؾَ  ْغِ عِ افْ  رِ وْ احُل  نَ مِ  ةٍ أَ رَ امْ  ػإِ

 .ؾمعد

ف ظؾقةك مةا فؼقةت افؾفم ل ُيوىمول صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمـد مقهتو:)

 (.أم رومان ؾقك ويف رشوفك

 

 

 

، قمـد ذيمر أم اعمممـلم َوحَيَْقك ؾَمَؾَؿيَ  قَأسم اًمذي رواهىمد شمؼدم سمـو احلديٌ 

مو يمون مـ ظمقل سمـً طمؽلقؿ وىملد ذيمركلو ، وؾمقدة سمـً زمعي ريض اهلل قمـفو

معلف ذم أملر  ًوحتلدصمأهنو ضموءت إمم اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وهق طملزيـ 

 صمؿ وموضملشمف سموًمًمال:، احلقوة واًمٌقً وسمـوشمف

َٓ  اهلل َرؾُمقَل  َيو ُج  َأ ـْ  ىَموَل  شَمَزوَّ ًْ  َمل ًَ  إِنْ  ىَموًَمل ًَ  َوإِنْ  سمِْؽلًرا ؿِملْئ ًٌلو ؿِملْئ  صَمق 

ـْ  ىَموَل  ًْ  اًْمٌِْؽرُ  وَمَؿ ًُ  قَموِهَشيُ  إًَِمْقَؽ  َوضَمؾَّ  قَمزَّ  اهلل ظَمْؾِؼ  َأطَمى   اسْمـَيُ  ىَموًَم  سَمْؽرٍ  َأيِب  سمِـْ

ـْ  ىَموَل  ًْ  اًمثَّق ُى  َوَم ًْ  ىَمدْ  َزْمَعيَ  اسْمـَيُ  ؾَمْقَدةُ  ىَموًَم ٌََعْتَؽ  سمَِؽ  آَمـَ ، شَمُؼلقُل  َمو قَمغَم  َواشمَّ

ِرهيَِم  َؾاْذَهبِي:))ىَموَل  ـُ ًْ  ((َظَعَّ  َؾاْذ ًَ  وَمَدظَمَؾ ًْ  سَمْؽلرٍ  َأيِب  سَمْقل  ُروَملونَ  ُأمَّ  َيلو وَمَؼوًَمل

ـْ  قَمَؾلْقُؽؿْ  ؾَّ َوضَمل قَملزَّ  اهلل َأْدظَمَؾ  َموَذا يَمليِ  اخْلَلػْمِ  ِمل ًْ  َواًْمؼَمَ ًْ  َذاكَ  َوَملو ىَموًَمل  ىَموًَمل

ًْ  قَموِهَشيَ  قَمَؾْقفِ  َأظْمُطُى  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  َأْرؾَمَؾـِل  اْكَتظِلِري ىَموًَمل
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ًْ  سَمْؽرٍ  َأسُمق وَمَجوءَ  َيْلِتَ  طَمتَّك سَمْؽرٍ  َأسَمو ـْ  قَمَؾلْقُؽؿْ  اهلل َأْدظَملَؾ  َموَذا سَمْؽرٍ  َأسَمو َيو وَمَؼوًَم  ِمل

يَميِ  اخْلػَْمِ  ًْ  َذاكَ  َوَمو ىَموَل  َواًْمؼَمَ  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقُل  َأْرؾَملَؾـِل ىَموًَم

لَه  ًَملفُ  شَمْ لُؾُح  َوَهلْؾ  ىَملوَل  قَموِهَشليَ  قَمَؾْقلفِ  َأظْمُطُى  ًْ  َأظِمقلفِ  اسْمـَليُ  ِهلَل  إِكَّ  إمَِم  وَمَرضَمَعل

 َأَكو ًَمفُ  وَمُؼقزِم  إًَِمْقفِ  اْرضِمِعل ىَموَل  َذًمَِؽ  ًَمفُ  وَمَذيَمَرْت  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  صغم اهلُل اهلل َرؾُمقلِ 

ًَ  َأظُمقكَ  ؾْماَلمِ  ذِم  َأظِمل َوَأْك ًْ  زِم  شَمْ ُؾُح  َواسْمـَُتَؽ  اإْلِ  ًَملفُ  َذًمِلَؽ  وَملَذيَمَرْت  وَمَرضَمَع

ًْ  َوظَمَرَج  اْكَتظِِري ىَموَل  ـَ  ُمْطِعؿَ  إِنَّ  ُروَمونَ  ُأمُّ  ىَموًَم  قَملغَم  َذيَمَرَهلو يَملونَ  ىَمدْ  قَمِدي   سْم

ٌَػْمٍ  – اسْمـِفِ  يَِب  وَمَلظْمَؾَػفُ  ىَمطُّ  َمْققِمًدا َوقَمدَ  َمو اهللوَمقَ  -ضُم  قَمغَم  سَمْؽرٍ  َأسُمق وَمَدظَمَؾ  سَمْؽرٍ  ِٕ

ـِ  ُمْطِعؿِ  ًْ  اًْمَػَتك ُأمُّ  اْمَرَأشُمفُ  َوقِمـَْدهُ  قَمِدي   سْم ـَ  َيلو -مٌوذة  -وَمَؼوًَم  ىُمَحووَمليَ  َأيِب  اسْمل

ٌَـَو ُمْ ٍى  ًَمَعؾََّؽ  ِذي ِديـَِؽ  ذِم  ُمْدظِمُؾفُ  َصوطِم ًَ  اًمَّ َج  إِنْ  قَمَؾْقفِ  َأْك  ىَملوَل  ،إًَِمْقَؽ  شَمَزوَّ

ـِ  ًمِْؾُؿْطِعؿِ  سَمْؽرٍ  َأسُمق َو ىَموَل  ،شَمُؼقُل  َهِذهِ  آىَمْقَل  :قَمِدي   سْم ـْ  وَمَخَرَج  ،َذًمَِؽ  شَمُؼقُل  إهِنَّ  ِم

فِ  ذِم  يَمونَ  َمو َوضَمؾَّ  قَمزَّ  اهلل َأْذَهَى  َوىَمدْ  قِمـِْدهِ  ًِ ـْ  َكْػ تِل قِمَدشمِفِ  ِم  وَمَرضَملعَ  ،َوقَملَدهُ  اًمَّ

ضَمَفلو وَمَدقَمْتلفُ  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُمقَل  زِم  اْدقِمل :َخِلَْقًَمي وَمَؼوَل  لوهُ  وَمَزوَّ  إِيَّ

ًُ  َيْقَمِئذٍ  َوقَموِهَشيُ  ً   سمِـْ  .أظمرضمف اإلموم أمحد(( ؾِمـلِمَ  ؾِم

ـْ خللوري وذم روايللي ذم اًمٌ . ًْ  قَمـَْفللوريض اهلُل  قَموِهَشلليَ  قَملل  زِم  ىَمللوَل : ىَموًَملل

أي  -اْدََؾةُك  بِةِك  جَيِةي ُ  اْدَـَةامِ  يِف  َرَأْيُتةِك  :))َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل 

َؿةٍ  يِف  -ضمؼميؾ  لىَمَي سمػلتح اًمًللم واًملراء واًمؼلوف  -َحِريرٍ  ِمنْ  َسَ  َوِهلَل واًمَنَ
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ْٕ  ىمطعي اًمؼهش  َظةنْ  َؾَؽَشةْػُت  اْمَرَأُتةَك  َهةِذهِ  :ِل  َؾَؼةاَل  - احْلَِريلر ـْ ِمل سمِلقضا

 ((.ُيْؿِضهِ  اهلل ِظـْدِ  ِمنْ  َهَذا َيُك  إِنْ  َؾُؼْؾُت  ِهيَ  َأْكِت  َؾنَِذا افثَّْوَب  َوْجِفِك 

ـْ  أيضوً وذم روايي ًمؾٌخوري ِ   ًْ  قَموِهَشيَ  قَم صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقُل  ىَملوَل :ىَموًَم

َتْغِ  اْدَـَامِ  يِف  ُأِريُتِك  :))َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  ِؿُؾِك  َرُجٌل  إَِذا َمرَّ َؿةِ  يِف  ََيْ  َؾَقُؼةوُل  َحِريرٍ  َسَ

ِشةةُػَفا اْمَرَأُتةةَك  َهةةِذهِ  ـْ  اهلل ِظـْةةدِ  ِمةةنْ  َهةةَذا َيُؽةةنْ  إِنْ  َؾةةَلُؿوُل  َأْكةةِت  ِهةةيَ  َؾةةنَِذا َؾَل

 ((.ُيْؿِضهِ 

 ادََْؾُك  بِِك  َجاَ ِ   َفَقالٍ  َث َثَّل  اْدَـَامِ  يِف  ُأِريُتِك وذم روايي اإلموم مًؾؿ:))

َؿةٍ  يِف  ِشُف  اْمَرَأُتَك  َهِذهِ  َؾَقُؼوُل  َحِريرٍ  ِمنْ  َسَ ـْ  ِهيَ  َأْكِت  َؾنَِذا َوْجِفِك  َظنْ  َؾَل

 ((.ُيْؿِضهِ  اهلل ِظـْدِ  ِمنْ  َهَذا َيُك  إِنْ  َؾَلُؿوُل 

يَل  َأنَّ وذم روايي ًمؾؽممذي ىمول:)) ا َجا َ  ِجْزِ  َحِريرٍ  ْرَؿةِ ِخ  يِف  بُِصوَرِِتَ

ا َ  ْكَقا يِف  َزْوَجُتَك  َهِذهِ  إِنَّ  َؾَؼاَل  َوَشؾَّمَ  َظَؾْقهِ صذ اهللُ  افـَّبِيِّ  إَِػ  َخْْضَ  افد 

ِخَرةِ  ْٔ  ((َوا

 

 ًْ ـِ  احْلَوِرِث  سَمـِل ذِم  وَمـََزًْمـَو اعْمَِديـَيَ  وَمَؼِدْمـَو قَموِهَشيُ  ىَموًَم ـِْح  ذِم  اخْلَْزَرِج  سْم ًُّ  اًم

 ًْ  ِرضَموٌل  إًَِمْقفِ  َواضْمَتَؿعَ  سَمْقَتـَو وَمَدظَمَؾ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  وَمَجوءَ  :ىَموًَم

ـْ  َْكَ ورِ  ِم ْٕ وءٌ  ا ًَ
ل وَمَجوَءشْمـِل ،َوكِ  يِب  شَملْرضَمُح  قَملْذىَملْمِ  سَملْمَ  ُأْرضُمقطَميٍ  ًَمِػل َوإيِن   ُأم 

ـْ  وَمَلْكَزًَمْتـِل ُْرضُمقطَمليِ  ِم ْٕ (  مُجَّلي)  شَمْ لِغػم(  مُجَْقَؿلي)  وَ  -،َرىَمْتَفلووَمػَ  مُجَْقَؿليٌ  َوزِم  ا
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ْعر: َوِهَل  ُُذَكلْمِ  إمَِم  اًمـَّوِزل اًمشَّ ْٕ  يَملونَ  َأنْ  سَمْعلد احْلَدّ  َهَذا إمَِم  َصورَ  َأْي  َوَكْحقمَهو ا

 إمم يملون وإذا مجلي اعمـؽٌللم قملـ ؾملؼط إذا ًمؾشلعر ويؼلول، سمِوعْمََرضِ  َذَهَى  ىَمدْ 

ًَ  - وومرة إذكلم ؿمحؿي ًْ َوَم   َوضْمِفل َح
ٍ
لء ـْ  سمٌَِمْ   ِمل

ٍ
ًْ  صُملؿَّ  َملوء ٌََؾل  شَمُؼلقُديِن  َأىْم

ًْ  طَمتَّك ٌَوِب  قِمـْدَ  يِب  َوىَمَػ ٍُ  َوإيِن   اًْم هَْنَ ـَ  طَمتَّك - اًمتعى مـ أكػخأي:  –َٕ  ؾَملَؽ

ـْ  ٌُْفلقر َيُؼقهلَلو يَمِؾَؿي َهِذهِ  اًْمَػوء سمَِػْتِح  ُهقَ   -َكْػِز  ِم اضَملع طَمتَّلك اعْمَ  طَملول إمَِم  َيؽَمَ

ًْ  صُمؿَّ  ، -ُؽقكفؾُم   قَملغَم  ضَملوًمٌِس  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقُل  وَمنَِذا يِب  َدظَمَؾ

يرٍ  لوءٌ  ِرضَملوٌل  َوقِمـَْدهُ  سَمْقتِـَو ذِم  َهِ ًَ
ـْ  َوكِ َْكَ لورِ  ِمل ْٕ لْتـِل ا ًَ  صُملؿَّ  ،طِمْجلِرهِ  ذِم  وَمَلضْمَؾ

 ًْ   :ىَموًَم
ِ
ء َٓ ٌَلوَركَ  َأْهُؾِؽ  َهُم ضَملوُل  وَمَقصَملَى  ومِقلِؽ  هَلُلؿْ  سَملوَركَ وَ  ومِلقِفؿْ  ًَملَؽ  اهلل وَم  اًمر 

وءُ  ًَ  ُكِحلَرْت  َمو سَمْقتِـَو ذِم  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  يِب  َوسَمـَك وَمَخَرضُمقا َواًمـ 

َٓ  ضَمُزورٌ  قَمكَمَّ  ًْ  َو ـُ  ؾَمْعدُ  إًَِمْقـَو َأْرؾَمَؾ  طَمتَّك ؿَموةٌ  قَمكَمَّ  ُذسمَِح ٌَوَدةَ  سْم  يَملونَ  سمَِجْػـَليٍ  قُم

و ُيْرؾِمُؾ  لوِهفِ  إمَِم  َدارَ  إَِذا َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُمقلِ  إمَِم  هِبَ ًَ
 َيْقَمِئلذٍ  َوَأَكلو كِ

 ًُ عِ  سمِـْ ًْ
 .أظمرضمف اإلموم أمحد. ؾِمـلِمَ  شمِ

ـْ  ـْ  َأسمِقفِ  قَم ًْ  قَمـَْفوريض اهلُل  قَموِهَشيَ  قَم ضَمـِل: ىَموًَم ِلُّ  شَمَزوَّ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ

ًُ  َوَأَكو ؿَ َوؾَمؾَّ  ً   سمِـْ ـِ  احْلَلوِرِث  سَمـِلل ذِم  وَمـََزًْمـَو اعْمَِديـَيَ  وَمَؼِدْمـَو ؾِمـلِمَ  ؾِم  ظَملْزَرٍج  سْمل

 ًُ َق  وَمُققِمْؽ ل وَمَلشَمْتـِل -أي يمؿؾ – مُجَْقَؿيً  وَمَقرَم  ؿَمَعِري وَمَتَؿرَّ  َوإيِن   ُروَمونَ  ُأمُّ  ُأم 

لظَم  زِم  َصَقاطِمُى  َوَمِعل ُأْرضُمقطَميٍ  ًَمِػل  يِب  شُمِريلدُ  َملو َأْدِري َٓ  وَمَلشَمْقُتَفلو يِب  ًْ وَمٍَمَ

ارِ  سَموِب  قَمغَم  َأْوىَمَػْتـِل طَمتَّك سمَِقِدي وَمَلظَمَذْت  ٍُ  َوإيِن   اًمدَّ هَْنَ ـَ  طَمتَّلك َٕ  سَمْعلُض  ؾَملَؽ
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ـْ  ؿَمْقًئو َأظَمَذْت  صُمؿَّ  َكَػِز    ِم
ٍ
ًْ  َموء َح ًَ ارَ  َأْدظَمَؾْتـِل صُمؿَّ  َوَرْأِد  َوضْمِفل سمِفِ  وَمَؿ  اًملدَّ

َقةٌ  وَمنَِذا ًْ
ـْ  كِ َْكَ ورِ  ِم ْٕ ًِ  ذِم  ا ٌَْق ـَ  اًْم يَمليِ  اخْلػَْمِ  قَمغَم  وَمُؼْؾ  -ـَملوِهرٍ  ظَملػْمِ  َوقَملغَم  َواًْمؼَمَ

ـْ  احْلَظّ  قَمغَم  ُيْطَؾؼوموًمطوهر  احْلَظّ أي:  ّ  اخْلػَْم  ِم  َأوْمَضلؾ قَملغَم  ُهـَلو َواعْمُلَراد، َواًمنمَّ

َـّ  وَمَلؾْمَؾَؿْتـِل -َوسَمَريَمي طَمظّ  ـَ ومَ  إًَِمْقِف ـْ  َلْصَؾْح َّٓ  َيُرقْمـِل وَمَؾؿْ  ؿَمْليِن  ِم  اهلل َرؾُملقُل  إِ

ًُ  َيْقَمِئذٍ  َوَأَكو إًَِمْقفِ  وَمَلؾْمَؾَؿْتـِل ُوًحك َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  عِ  سمِـْ ًْ
أظمرضمف .ؾِمـلِمَ  شمِ

 .اًمٌخوري ومًؾؿ

 

  

 ديمتقروًمألموكي اًمعؾؿقي أظمذت ذًمؽ وراضمعتف واؾمتػدشمف مـ سمحٌ اًم

 ."ضمومعي إزهر"أؾمتوذ اًمػؼف سمؽؾقي اًمدراؾموت اإلؾمالمقي  حمؿد قمهرة

حيوول اًمٌعض أن يشؽؽ ذم زواج اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سموًمًقدة 

قموهشي ذم هذا اًمًـ اًمذي يراه صغػمًا ومقؼقم اًمٌعض سمعؿؾ مؼوركي سمقـفو وسملم 

 طمقٌ يؼقل: -سمؼ د رد  مو ىموًمف أهؾ اًمعؾؿ- ؾمـ أظمتفو أؾمؿفو

هل ذم ؾمـي مؼتؾ 73ذيمرت اعم ودر أن أؾمهء سمـً أيب سمؽر شمقومقً ؾمـي  

اسمـفو قمٌداهلل سمـ اًمزسمػم مـ ىمٌؾ احلجوج سمـ يقؾمػ، وأن قمؿرهلو طمللم مقهتلو 

 27( وموًمـللوشمٍ 27= 73 -111ؾمللـي، ومٌطللرح ؾمللـفو مللـ ؾمللـي ووموهتللو ) 111

، صملؿ يؼلقل أن ؾملـي 14أي: أن قمؿرهلو قمـلد اًمٌعثلي  وهق ؾمـفو وىمً اهلجلرة
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ي شمثًٌ أن سمقـفو وسملم أظمتفو قموهشي قمنم ؾمـقات ممو يدل قمغم قدر اًمتورخياعم و

( ؾمـقات، ومقؽقن قمؿرهو قمـد اهلجلرة إذا 4قمـد اًمٌعثي أرسمع ) أن قمؿر قموهشي

ؾملـي  (17) ؾملٌعي قمنمل ( قموم هق:13أوػـو ؾمـقات اًمدقمقة ذم مؽي وهل )

 جلرة،و صمهكقي قمنمة ؾمـي: ٕكف دظمؾ هبلو سمعلد اهلودظمؾ هبو رؾمقل اهلل وقمؿره

وهذا هق اًمؽذب واًمتلدًمقس سمعقـلف طمقلٌ أن اعم لودر ىموًملً أن سمقـفلو وسمللم 

، ىملول واًمٌضع يمه هق معؾقم ملـ اًمثالصملي إمم اًمتًلعي ،أظمتفو سمضع قمنمة ؾمـي

 -هءأي أؾمل-ويموكلً ))ويملذا شملوريخ اإلؾملالم: ،ذم ؾمػم أقمالم اًمـٌالء أيًضو

 .((أؾمـ مـ قموهشي سمٌضع قمنمة ؾمـي

هل وشمقومقً  73يمد أن ووموة أؾمهء يمون ؾمـي ومنذا يموكً يمتى اًمتوريخ شمم

ؾملـي وهلذا يعـلل أهنلو  27ؾمـي، وأن أؾمهء هوضمرت وقمؿرهو  111 هوقمؿرو

مـ جمؿلقع  13ؾمـي سمطرح مدة اًمدقمقة اعمؽقي  14طمقـه أؾمؾؿً يمون قمؿرهو 

، واًمثوسمً أهنو يموكً أيمؼم مـ قموهشي سمٌضع قمنمة ؾملـي 14=  13-27اًمًـ 

ومتؽقن قموهشي ىمد وًمدت ذم اًمًلـي  وهمػمه،قمغم اًمراضمح يمه ذيمر ذًمؽ اًمذهٌل 

مو  فذا مو يتػؼ معومي ذم اإلؾمالم وًمقس ىمٌؾ اإلؾمالم، اخلومًي مـ اًمٌعثي، أ

 ذيمره اًمٌخوري ذم سموب سمدئ اًمقطمل.

مل  ورسمه اؾمتدل يمذًمؽ سمحديٌ اًمًقدة قموهشي ريض اهلل قمـفلو وهلق:))

لشمقـو ومقف رؾمقل أقمؼؾ أسمقي ىمط إٓ ومهو يديـون اًمديـ، ومل يؿر قمؾقـو يقم إٓ ي
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اهلل ـمرذم اًمـفور سمؽرة وقمشقي، ومؾه اسمتكم اعمًؾؿقن ظمرج أسمق سمؽر مفوضمًرا ىمٌؾ 

يمٌلػمة  : أهنوأي ،ذم هذا اًمًـ ((، ومقًتدل هـو سملهنو يموكً شمعؼؾهجرة احلٌشي

يلذيمره اًمٌعثي، ومو  ٌَْؾ ىمَ  ْت دَ ًمِ و وُ ـ وىمً هجرة احلٌشي، ممو يدل قمغم أهنذم اًمً

ومفلذا هملػم  أهنلو يموكلً سمدايلي اًملدقمقة صلغػمة ضملداملـ أهؾ اًمًـي واجلهقملي 

ممو يدل قملغم  وهذا يمذب وشمدًمقس ذم اًمروايي وحتريػ صحقح )هذا مراده(،

ْ ، طمقٌ أن اًمروايي مل شمؽـ هؽذا: سمؾ اًم قاب أهنو ىموًمً:  ))ضمفؾ اعمًتدل  مَل

َّٓ  ىَمطُّ  َأسَمَقيَّ  َأقْمِؼْؾ  و إِ ـَ  َيِديـَونِ  َومُهَ ي ْ  اًمد  َّٓ  َيْقمٌ  ـَوقَمَؾقْ  َيُؿرَّ  َومَل  َرؾُملقُل  ومِقفِ  َيْلشمِقـَو إِ

لِؾُؿقنَ  اسْمُتكِمَ  وَمَؾهَّ  َوقَمِشقَّيً  سُمْؽَرةً  اًمـََّفورِ  ـَمَرذَمْ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل ًْ  ظَملَرَج  اعْمُ

ٌََشيِ  ؿَِبَل  ُمَفوضِمًرا سَمْؽرٍ  َأسُمق وهـوك وملورق  أي: ضمفي احلٌشي، ،أظمرضمف اًمٌخوري(( احْلَ

ٌَلَؾ  عمعـقلما ذميمٌػم  ٌَْؾ وىِم ، وموحللديٌ يٌللم أن أسملو سمؽلر عملو أوذي واؿملتد سملم ىَم

ًٌلو ملـ  إيذاء ىمريش ًملف ظملرج كحلق احلٌشلي مفلوضمًرا ويملون ظمروضملف هلذا ىمري

هجللرة اعمديـللي يعـللل ذم أواظمللر اًمللدقمقة اعمؽقللي، ومؾؼقللف اسمللـ اًمدهمـللي وملضمللوره، 

عـك ملو ضملوء ذم واهلجرة مل شمـؼطع إمم احلٌشي إٓ هبجرة اعمديـي، ويميمد هذا اعم

 اًْمِغلَهدِ  سَمْركَ  سَمَؾغَ  إَِذا طَمتَّك ، ومػل شمؽؿؾي احلديٌ ذم اًمٌخوري:))احلديٌ كػًف

ـُ  ًَمِؼَقفُ  هِمـَيِ  اسْم ـَ  وَمَؼلوَل  اًْمَؼلوَرةِ  ؾَمق دُ  َوُهقَ  اًمدَّ  سَمْؽلرٍ  َأسُملق وَمَؼلوَل  سَمْؽلرٍ  َأسَملو َيلو شُمِريلدُ  َأْيل

َْرضِ  ذِم  َح َأؾِمق َأنْ  ُأِريدُ  وَمَلَكو ىَمْقِمل َأظْمَرضَمـِل ْٕ ٌُدَ  ا ـُ  ىَموَل  َريب   وَمَلقْم هِمـَليِ  اسْمل  إِنَّ  اًمدَّ

ُرُج  َٓ  ِمْثَؾَؽ  َٓ  خَيْ َرُج  َو ُى  وَمنِكََّؽ  خُيْ ًِ طِمؿَ  َوشَمِ ُؾ  اعْمَْعُدومَ  شَمْؽ ِؿُؾ  اًمرَّ  اًْمَؽلؾَّ  َوحَتْ
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ْقَػ  َوشَمْؼِري ٌُلدْ  وَملوْرضِمعْ  ضَملورٌ  ًَملَؽ  َوَأَكو احْلَؼ   َكَقاِهِى  قَمغَم  َوشُمِعلمُ  اًمضَّ لَؽ  وَموقْم  َرسمَّ

َؾ  سمٌِاَِلِدكَ  ـُ  وَموْرحَتَ هِمـَيِ  اسْم اِف  ذِم  وَمَطوَف  سَمْؽرٍ  َأيِب  َمعَ  وَمَرضَمعَ  اًمدَّ لورِ  َأْذَ  ىُملَرْيشٍ  يُمػَّ

ُرُج  َٓ  سَمْؽرٍ  َأسَمو إِنَّ  هَلُؿْ  وَمَؼوَل  َٓ  ِمْثُؾفُ  خَيْ َرُج  َو ُى  َرضُماًل  َأخُتِْرضُمقنَ  خُيْ ًِ  اعْمَْعلُدومَ  ُيْؽ

ِؿللُؾ  طِمؿَ اًمللرَّ  َوَيِ للُؾ  للْقَػ  َوَيْؼللِري اًْمَؽللؾَّ  َوحَيْ  احْلَللؼ   َكَقاِهللِى  قَمللغَم  َوُيِعلللمُ  اًمضَّ

ـِ  ضِمَقارَ  ىُمَرْيٌش  وَمَلْكَػَذْت  هِمـَيِ  اسْم ـِ  َوىَملوًُمقا سَمْؽرٍ  َأسَمو َوآَمـُقا اًمدَّ سْمل هِمـَليِ  ِٓ  َأسَملو ُملرْ  اًمدَّ

ٌُدْ  سَمْؽرٍ  فُ  وَمْؾَقْع َٓ  ؿَموءَ  َمو َوًْمَقْؼَرأْ  وَمْؾُقَ ؾ   َداِرهِ  ذِم  َرسمَّ َٓ  سمَِذًمَِؽ  ُيْمِذيـَو َو ـْ  َو لَتْعِؾ ًْ  َي

و سمِفِ  ـَ  َأنْ  ظَمِشلقـَو ىَمدْ  وَمنِكَّ لوَءَكو َأسْمـَوَءَكلو َيْػلتِ ًَ
ـُ  َذًمِلَؽ  ىَملوَل  َوكِ هِمـَليِ  اسْمل يَِب  اًمدَّ  سَمْؽلرٍ  ِٕ

ٌُدُ  سَمْؽرٍ  َأسُمق وَمَطِػَؼ  فُ  َيْع َٓ  َداِرهِ  ذِم  َرسمَّ ـُ  َو َتْعِؾ ًْ اَلةِ  َي  َداِرهِ  هَمػْمِ  ذِم  اًْمِؼَراَءةِ  َٓ وَ  سمِوًم َّ

يَِب  سَمَدا صُمؿَّ  ِجًدا وَموسْمَتـَك سَمْؽرٍ  ِٕ ًْ   َم
ِ
 اًْمُؼْرآنَ  َوَيْؼَرأُ  ومِقفِ  ُيَ كم   وَمَؽونَ  َوسَمَرزَ  َداِرهِ  سمِِػـَوء

ُػ  وءُ  قَمَؾْقفِ  وَمَقَتَؼ َّ ًَ
يِملمَ  كِ ٌُلقنَ  َوَأسْمـَوُؤُهؿْ  اعْمُنْمِ  َأسُملق ونَ َويَمل إًَِمْقلفِ  َوَيـُْظلُرونَ  َيْعَج

وءً  َرضُماًل  سَمْؽرٍ  اَف  َذًمِلَؽ  وَمَلوْمَزعَ  اًْمُؼْرآنَ  َيْؼَرأُ  طِملمَ  َدْمَعفُ  َيْؿِؾُؽ  َٓ  سَمؽَّ  ىُملَرْيشٍ  َأْذَ

ـْ  يِملمَ  ِم ـِ  إمَِم  وَمَلْرؾَمُؾقا اعْمُنْمِ هِمـَيِ  اسْم و ًَمفُ  وَمَؼوًُمقا قَمَؾْقِفؿْ  وَمَؼِدمَ  اًمدَّ  َأسَملو َأضَمْرَكلو يُمـَّو إِكَّ

ٌُلدَ  نْ أَ  قَملغَم  سَمْؽرٍ  لفُ  َيْع لفُ  َداِرهِ  ذِم  َرسمَّ لِجًدا وَملوسْمَتـَك َذًمِلَؽ  ضَملوَوزَ  َوإِكَّ ًْ   َم
ِ
 َداِرهِ  سمِِػـَلوء

ـَ  اَلةَ  َوَأقْمَؾ ـَ  َأنْ  ظَمِشقـَو َوىَمدْ  َواًْمِؼَراَءةَ  اًم َّ وَءَكو َأسْمـَوَءَكو َيْػتِ ًَ
 َأطَملىَّ  وَملنِنْ  وَمْلشمِلفِ  َوكِ

ٌُدَ  َأنْ  قَمغَم  َيْؼَتٍِمَ  َأنْ  فُ  َيْع َّٓ  َأسَمك َوإِنْ  وَمَعَؾ  َداِرهِ  ذِم  َرسمَّ ـَ  َأنْ  إِ لْؾفُ  َذًمِلَؽ  ُيْعِؾ ًَ  َأنْ  وَم

َتَؽ  إًَِمْقَؽ  َيُردَّ  و ِذمَّ لـَو ُكْخِػلَركَ  َأنْ  يَمِرْهـَلو وَمنِكَّ ًْ ـَ  َوًَم ي يَِب  ُمِؼلر  ؾْملتِْعاَلنَ  سَمْؽلرٍ  ِٕ ِٓ  ا

 ًْ ـُ  وَمَلشَمك قَموِهَشيُ  ىَموًَم هِمـَيِ  اسْم ًَ  دْ ىمَ  وَمَؼوَل  سَمْؽرٍ  َأسَمو اًمدَّ ِذي قَمِؾْؿ  قَمَؾْقفِ  ًَمَؽ  قَمَؼْدُت  اًمَّ
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للو لل َأنْ  وَمنِمَّ للو َذًمِللَؽ  قَمللغَم  شَمْؼَتٍِمَ تِللل إزَِمَّ  شَمللُردَّ  َأنْ  َوإِمَّ للَؿعَ  َأنْ  ُأطِمللىُّ  َٓ  وَمللنيِن   ِذمَّ ًْ  شَم

 اَركَ ضِملقَ  إًَِمْقلَؽ  َأُردُّ  إيِن   سَمْؽلرٍ  َأسُملق ىَملوَل  ًَمفُ  قَمَؼْدُت  َرضُمؾٍ  ذِم  ُأظْمِػْرُت  َأين   اًْمَعَرُب 

لليَ  َيْقَمِئللذٍ  َوؾَمللؾَّؿَ  قَمَؾْقللفِ صللغم اهلُل  اهلل َوَرؾُمللقُل  اهلل سمِِجللَقارِ  َوَأْرَى   وَمَؼللوَل  سمَِؿؽَّ

ًُ  ىَمدْ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  ًُ  ِهْجلَرشمُِؽؿْ  َدارَ  ُأِريل ٌَْخيً  َرَأْيل  َذاَت  ؾَمل

سَمَتلْمِ  سَملْمَ  َكْخؾٍ  و َٓ شَمونِ  َومُهَ ـْ  رَ وَمَفوضَم  احْلَرَّ ٌَلَؾ  َهوضَمرَ  َم  َذًمِلَؽ  َذيَملرَ  طِمللمَ  اعْمَِديـَليِ  ىِم

ـْ  سَمْعلُض  اعْمَِديـَيِ  إمَِم  َوَرضَمعَ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل   إمَِم  َهلوضَمرَ  يَملونَ  َمل

ٌََشيِ  َأْرضِ  زَ  احْلَ فَّ  َوؾَمؾَّؿَ  فِ قَمَؾقْ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  ًَمفُ  وَمَؼوَل  ُمَفوضِمًرا سَمْؽرٍ  َأسُمق َودَمَ

ًَ  سمَِليِب  َذًمَِؽ  شَمْرضُمق َهْؾ  سَمْؽرٍ  َأسُمق ىَموَل  زِم  ُيْمَذنَ  َأنْ  َأْرضُمق وَمنيِن   ِرؾْمِؾَؽ  قَمغَم   ىَموَل  َأْك

ٌََس  َكَعؿْ  لفُ  سَمْؽلرٍ  َأسُملق وَمَح ًَ ٌَفُ  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقلِ  قَملغَم  َكْػ  ًمَِقْ لَح

ُؿرِ  َوَرَق  ـَْدهُ قمِ  يَموَكَتو َراطِمَؾَتلْمِ  َوقَمَؾَػ  ًَّ ((، ومتٌللم هبلذا سمطلالن َأؿْملُفرٍ  َأْرسَمَعليَ  اًم

 اإلؾمتدٓل.

سملن اًمًقدة وموـمؿي وًمدت ذم ؾمـي سمـوء اًمؽعٌي اعمخوًمػ ويًتدل يمذًمؽ 

ؾمـي  وأن سمقـفو وسملم قموهشي َخس ؾملـقات سمؿعـلك أن قمؿلره  35وقمؿر اًمـٌل 

إومم ملـ  قموملًو  أي ذم اًمًلـي 41صغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ قمـلد وٓدة قموهشلي 

قمـلد اهلجلرة يملون يًلووي قملدد ؾملـقات اًمٌعثي، ممو يدل قمغم أن قمؿر قموهشي 

. ويلذيمر أن ( ؾملـقات9( ؾمـي وًملقس )13اًمدقمقة اإلؾمالمقي ذم مؽي وهل )

 هذا مو ىموًمف اإلموم اسمـ طمجر وهق ؿمورح اًمٌخوري.
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 أيضو مغوًمطي واوحي ٕكف : وهذه

اًمًلقدة وموـمؿلي َخلس  : مل يتـٌف أكف شمـوىمض طملم ضمعلؾ سمقـفلو وسمللمأوًٓ 

ؾمـقات وضمعؾ وٓدهتو أي اًمًقدة قموهشلي ذم اًمًلـي إومم ملـ اًمٌعثلي، سمقلـه 

قمـد مؼوركي ؾمـفو سمًـ أظمتفو أؾمهء ضمعؾفو ذم اًمًـي اًمراسمعي ىمٌؾ اًمٌعثي، وهذا 

 .نشمـوىمض واوح ذعؾ آؾمتدًٓملم يتًوىمطو

 /3)ؾمللػم أقمللالم اًمـللٌالء  وموـمؿللي ىمللول اًمللذهٌل اًمًللقدةذم شمرمجللي :ثاكقةةا

 (( اهل.مقًمدهو ىمٌؾ اًمٌعثي سمؼؾقؾ)): (429

ملـ  -صلغمَّ اهلل قمؾقلف وؾَملؾَّؿ-إذا مو كظركلو إمم ؾملـ زواج اًمـٌلل : ثافثاً 

إن يمه ؾمقلت معـلو  قموهشي ويمون ىمٌؾ اهلجرة سمٌضعي قمنم ؿمفًرا، وىمقؾ سمعوملم

هذا اًمًـ قمؿر قموهشي طمقـفو ويمون ؾملً ؾملـقات،  إممأوػ ، ؿموء اهلل شمعومم

، 5=  8 - 13اـمرح هذا مـ مدة اًمدقمقة اعمؽقي  8=  6+  2ومقؽقن اعمجؿقع 

 .اًمٌعثيومنن هذا يعـل أهنو وًمدت ذم اًمًـي اخلومًي مـ 

( إذ 216/ 7ويميمد هذا اعمعـك ملو ذيملره اسملـ إصملػم ذم أؾملد اًمغوسملي )

زوج قمؾقالو ملـ وموـمؿلي سمعلد أن شملزوج  -صغمَّ اهلل قمؾقف وؾَملؾَّؿ-ذيمر أن اًمـٌل 

قموهشي سملرسمعي أؿمفر وك ػ، ويمون ؾمـفو يلقم  -ف وؾَمؾَّؿصغمَّ اهلل قمؾق-اًمـٌل 

َخس قمنمة ؾمـي وَخًلي أؿملفر، وهلذا يعـلل أكلف  أي اًمًقدة وموـمؿي شمزوذفو

سمـك هبو ذم اًمًـي اًمثوكقي مـ اهلجرة، ومنذا مو اقمتؼمكو اًمًـ اعمذيمقر ًمػوـمؿي شمٌلم 
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، وًملقس سمخؿلس سمؼؾقلؾ يمله ذيملر اًملذهٌل وهملػمه يًمـو أهنو وًمدت ىمٌلؾ اًمٌعثل

ت يمه ذيمر اعمخوًمػ طمقٌ ذيمر أن وٓدهتو يموكً وقمؿره صغم اهلل قمؾقلف ؾمـقا

قمـد سمـوء اًمؽعٌي ويـؼؾ ذًمؽ قمـ  فوؾمؾؿ َخس وصمالصملم ؾمـي، ٕن هذا هق ؾمـ

 ، سملنكهواًم حقح مو ذيمركو : سمؾ أن اًمشقخ اسملـ طمجلر مل يؼلؾ هلذا، اسمـ طمجر

أن  وهذا اًمذي كؼؾف اعمخوًمػ هق ىمقل ملـ هلذه إىملقال، طمقلٌ ،كؼؾ أىمقآً 

اسمـ طمجر رضمح سمعد ذيمر هذه إىملقال أن مقًملدهو أي اًمًلقدة وموـمؿلي ريض 

 مقًملدهو ؾملـي ذم واظمتؾػ اهلل قمـفو يمون ىمٌؾ اًمٌعثي سمؼؾقؾ، ىمول ذم اإلصوسمي :)

 وموـمؿي وًمدت: اًمعٌوس ىمول: ىمول اًمٌوىمر ضمعػر أيب ـمريؼ قمـ اًمقاىمدي ومروى

 وهبلذا ؾملـي صملموصمال َخس سمـ وؾمؾؿ وآًمف قمؾقف اهلل صغم واًمـٌل شمٌـك واًمؽعٌي

 .اعمداهـل ضمزم

 اهلوؿملؿل ضمعػلر سملـ ؾملؾقهن سملـ حمؿد سمـ اهلل قمٌقد قمـ قمؿر أسمق وكؼؾ

. وؾملؾؿ وآًملف قمؾقلف اهلل صغم اًمـٌل مقًمد مـ وأرسمعلم إطمدى ؾمـي وًمدت أهنو

 سمـحق قموهشي مـ أؾمـ وهل أيمثر أو ؾمـي كحق سمؼؾقؾ اًمٌعثي ىمٌؾ مقًمدهو ويمون

 أؿملفر سملرسمعلي قموهشي سمعد اصمـتلم ؾمـي اعمحرم أواهؾ قمكم وشمزوضمفو ؾمـلم َخس

 (( اهلذًمؽ همػم وىمقؾ

ؾملٌؼقا  أن اسملـ يمثلػم ىملول قملـ اًملذيـويًتدل يمذًمؽ اعمخلوًمػ سمؼقًملف 

ومـ اًمـًوء أؾملهء سمـلً أيب سمؽلر وقموهشلي وهلل صلغػمة ومؽلون )سمنؾمالمفؿ: 

صمؿ أملر اهلل رؾملقًمف  ،إؾمالم همٓء ذم صمالث ؾمـلم ورؾمقل اهلل يدقمق ذم ظمػقي
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ؿ يؼلقل: وسملوًمطٌع هلذه اًمروايلي شملدل قملغم أن قموهشلي ىملد ، صم(سمنفمفور اًمدقمقة

 مـ اًمٌعثي. 4 ٌؾ أن يعؾـ اًمرؾمقل اًمدقمقة ذم قمومأؾمؾؿً ىم

وهذا مـ اًمتدًمقس واًمؽذب أيضلًو طمقلٌ أن هلذا اًمؽلالم مل يؼؾلف اسملـ 

 يمثػم وٓ يقضمد أصال ذم يمتوسمف.

د أيب سمؽلر ىملد سملكف ضمزم سمقؼلم أن يمؾ أوٓ:قمـ اًمطؼميويًتدل يمذًمؽ 

، أي ىمٌللؾ اًمٌعثللي ممللو يميمللد أن اًمًللقدة قموهشللي مل شمقًمللد ذم اجلوهؾقللي وًمللدوا ذم

اإلؾمالم، وهذا هلق اجلفلؾ سموًمـ لقص وقملدم ومفؿفلو مملو يٌللم أن صلوطمى 

اًمـؼؾ ضموهلؾ يريلد مؼورقملي اًمعؾلهء وإهؿلي، وملوًمطؼمي قمؾقلف رمحلي اهلل يملون 

 ذم شمورخيلف ىمًلؿ اًمطلؼمي طمقٌ ،يتحدث قمـ زوضموت أيب سمؽر ٓ قمـ أوٓده

اًمالت شمزوضمفـ: ومؿـفـ مـ شمزوضمفـ ذم اجلوهؾقي ووًمدن ًمف، ومـفـ أزواضمف 

ؾتلللم مللـ شمللزوضمفـ ذم اإلؾمللالم، صمللؿ ؾمللؿك أوٓد أيب سمؽللر مللـ زوضمتقللف اًم

ومؽلؾ هلمٓء إرسمعلي ملـ أوٓده وًملدوا ملـ )شمزوضمفه ىمٌؾ اإلؾمالم وىمول: 

وموعمخوًمػ فمـ سمجفؾف أن مراده وًمدوا  ،(ف اًمؾتلم ؾمؿقـومهو ذم اجلوهؾقيزوضمتق

وموحلديٌ قملـ إزواج وًملقس قملـ  اجلوهؾقي، سمقـه احلديٌ قمـ اًمزوضمتلمذم 

ذزم سملن اًمـٌل سمـك هبو سمعد اهلجرة ويمون  سمؾ اًمطؼمي كػًف ذم شمورخيفإوٓد، 

 .قمؿرهو شمًع ؾمـلم

صمؿ إن اًمـًوء ذم ضمزيرة اًمعرب يموكً أضمًومفـ شمـؿقا مع صغر اًمًلـ 

ًمًلـ إٓ أن ضمًلؿفو سمًٌى ـمٌقعلي اجلزيلرة وملرسمه يموكلً اًمٌـلً صلغػمة ذم ا

اًمغلرب اًملذيـ زاروا  يمله ؿملفد سملذًمؽ سمعلض اًمٌلوطمثلم يؽقن يمٌػما متهؾمؽو
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ضمزيللرة اًمعللرب طمقللٌ يمللون معؽموللو قمللغم ؾمللـ زواج اًمًللقدة قموهشللي قمؾقفللو 

 .ان اهلل صمؿ سمعد اًمزيورة أىمر سمذًمؽروق

ويمؾ ذًمؽ يًؼط قمـدمو كعؾؿ أن صوطمٌي اًمشلن هل اًمتل شمتحدث قمـ 

ومتك سمـك هبو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾملؾؿ،  وختؼمكو سمًـي زواضمفو ،كػًفو

و وأرولوهو فليمه ضموء ذم اًمروايلوت اًمتلل شمروهيلو اًمًلقدة قموهشلي ريض اهلل قمـ

ضَمـِل سمـػًفو ومؿـفو:ىمقهلو:) ً   اسْمـَيُ  َوَأَكو َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  شَمَزوَّ  ؾِم

يَ  ؾِمـلِمَ  عِ  اسْمـَيُ  َوَأَكو يِب  َوَدظَمَؾ  ظَمِدَذيَ  ُمَتَقرمَّ  سمَِؿؽَّ ًْ
أظمرضملف مًلؾؿ  .(سمِوعْمَِديـَيِ  ؾِمـلِمَ  شمِ

 .وأمحد

ضَمـِلوىمقهلو:) ِللُّ  شَمَزوَّ ًُ  َوَأَكلو َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اًمـٌَّ ً   سمِـْل  ؾِملـلِمَ  ؾِمل

ـِ  احْلَوِرِث  سَمـِل ذِم  وَمـََزًْمـَو اعْمَِديـَيَ  وَمَؼِدْمـَو ًُ  ظَمْزَرٍج  سْم َق  وَمُققِمْؽ  وَملَقرَم  ؿَمَعِري وَمَتَؿرَّ

للل وَمللَلشَمْتـِل مُجَْقَؿلليً   زِم  َصللَقاطِمُى  َوَمِعللل ُأْرضُمقطَملليٍ  ًَمِػللل َوإيِن   ُروَمللونَ  ُأمُّ  ُأم 

 ًْ ظَم  قَملغَم  َأْوىَمَػْتـِلل طَمتَّلك سمَِقلِدي وَمَلظَملَذْت  يِب  شُمِريدُ  َمو َأْدِري َٓ  وَمَلشَمْقُتَفو يِب  وَمٍَمَ

ارِ  سَموِب  ٍُ  َوإيِن   اًمدَّ هُْنِ ـَ ؾَمل طَمتَّلك َٕ ـْ  ؿَملْقًئو َأظَملَذْت  صُملؿَّ  َكَػِزل سَمْعلُض  َؽ   ِمل
ٍ
 َملوء

 ًْ َح ًَ ارَ  َأْدظَمَؾْتـِلل صُملؿَّ  َوَرْأِد  َوضْمِفل سمِفِ  وَمَؿ لَقةٌ  وَملنَِذا اًملدَّ ًْ
ْـ  كِ َْكَ لورِ  ِمل ْٕ  ذِم  ا

 ًِ ٌَْق ـَ  اًْم يَميِ  اخْلػَْمِ  قَمغَم  وَمُؼْؾ َـّ  وَمَلؾْملَؾَؿْتـِل ـَملوِهرٍ  ظَمػْمِ  َوقَمغَم  َواًْمؼَمَ ـَ  إًَِملْقِف  وَمَلْصلَؾْح

ـْ  َّٓ  َيُرقْمـِل وَمَؾؿْ  ؿَمْليِن  ِم  وَمَلؾْملَؾَؿْتـِل ُولًحك َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  إِ

ًُ  َيْقَمِئذٍ  َوَأَكو إًَِمْقفِ  عِ  سمِـْ ًْ
 .(( أظمرضمف اًمٌخوري ومًؾؿؾِمـلِمَ  شمِ
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وىمد ذيمر ؾمـ زواضمفو مجقع أصحوب اًمًــ وهمػمهؿ وًمقس اًمٌخوري 

وأسملق ذًملؽ اًمٌخلوري ومًلؾؿ وامحلد واًمؽمملذي واًمـًلوهل سمؾ أظمرج  :ومؼط

 أيب ؿمللقٌي وقمٌللداًمرزاق واًمللدارملواسمللـ موضمللف واإلمللوم موًمللؽ واسمللـ داود 

واحلللويمؿ واًمللدار ىمطـللل واًمطللؼماين وأسمللق يعللغم وأسمللق ؾمللعقد وأسمللق قمقاكللي 

واحلؿقدي وأسمق إؾمحوق اسمـ راهقيف، ومفؾ يمؾ همٓء خمطئقن همػم متثٌتلم؟! 

اًمدكقو اًمًالم، وهلؾ وصلؾ إًمقـلو اًملديـ واًمنملع إٓ ومنن يمون يمذًمؽ.. ومعغم 

 قمـ ـمريؼفؿ، وموًمشؽ ومقفؿ ؿمؽ ذم اًمديـ وهدم ًمف واًمعقوذ سموهلل شمعومم. 

 وضموء ذم إطموديٌ اًم حقحي سمقون ذًمؽ قمـ همػمهو ومؿـفو:

مو شمؼدم مـ روايلي اإلملوم أمحلد ذم ذيملر ظمطٌتفلو وظمطٌلي ؾملقدة سمـلً 

 زمعي.

ـْ ومـفو:  ـْ  ِهَشومٍ  قَم ًْ :)ىَموَل  َأسمِقفِ  قَم َق ٌَْؾ  ظَمِدَذيُ  شُمُقوم  ِل   خَمَْرِج  ىَم صغم  اًمـٌَّ

ٌَ  ؾِمـلِمَ  سمَِثاَلِث  اعْمَِديـَيِ  إمَِم  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ اهللُ  ًٌو َأوْ  ؾَمـََتلْمِ  وَمَؾٌِ ْـ  ىَمِري  َوَكَؽَح  َذًمَِؽ  ِم

ًُ  َوِهَل  قَموِهَشيَ  ً   سمِـْ ًُ  َوِهَل  هِبَو سَمـَك صُمؿَّ  ؾِمـلِمَ  ؾِم عِ  سمِـْ ًْ
 .أظمرضمف اًمٌخوري( ـلِمَ ؾِم  شمِ

ـْ و َج ىمول:) قُمْرَوةَ  قَم ِلُّ  شَمَزوَّ ًُ  َوِهَل  قَموِهَشيَ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ  سمِـْ

  ً ًُ  َوِهَل  هِبَو َوسَمـَك ؾِمـلِمَ  ؾِم عٍ  سمِـْ ًْ
ًْ  شمِ ًعو قِمـَْدهُ  َوَمَؽَث ًْ

 .أظمرضمف اًمٌخوري( شمِ

اهلل ذم ؿمقال  روقان وويمون زواضمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مـفو قمؾقف

 قمغم رأس صمهكقي قمنم ؿمفرًا مـ مفوضمره إمم اعمديـي.

ومه أن اؾمتؼر سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اعمؼوم ذم مفوضمره طمتك 

سمعٌ مقٓه زيد سمـ طمورصمي ومقٓه أظمر أسمو راومع ًمقحيا سمـوشمف صغم اهلل 
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 قمؾقف وؾمؾؿ، وىمد أرؾمؾ معفه أسمقسمؽر ريض اهلل قمـفو إمم وًمده قمٌداهلل

ًمق طحى زوضمتف أم رومون واسمـتقف أؾمهء وقموهشي وحييوا مجقع إمم 

اعمديـي، ويمون رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمد أؾمس مًجده وسمـك سمققشمف 

 طمقًمف.

ومو يمون سمقً اًمًقدة قموهشي قمؾقفو روقان اهلل شمعومم ؾمقى طمجرة ملـ 

 وولع ومقلفواحلجرات اًمتل ؿمق دت طمقل اعمًجد مـ اًمَؾٌِـ وؾمعػ اًمـخؾ، 

ومراش مـ ضمؾلد طمشلقه ًمقلػ، ًملقس سمقـلف وسمللم إرض إٓ احل لػم، وقملغم 

 ومتحي اًمٌوب أؾمدل ؾمتور مـ ؿمعر.

مـ هـو سمدأت اًمًقدة قموهشي ريض اهلل قمـفو طمقوة ضمديدة ذم يمـػ أيمرم 

زوج وأطمـ زوج وأسمره وأرمحف،ومؼد يمون صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يالـمػفو 

ًْ  قَمـَْفوريض اهلُل  ويالقمٌفو، ويموكً شم ـع اًمدمك وشمؾعى هبـ، ومعـفو : ىَموًَم

ـْ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهللُ  اهلل َرؾُمقُل  ىَمِدمَ  ٌُقكَ  هَمْزَوةِ  ِم ؾَمْفَقهِتَو َوذِم  ظَمْقؼَمَ  َأوْ  شَم
(1)  

ًْ  ؾِمؽْمٌ  ٌَّ ًْ  ِريٌح  وَمَف ؽْمِ  َكوطِمَقيَ  وَمَؽَشَػ  ً ـْ  اًم  َهَذا َما:))وَمَؼوَل  ًُمَعٍى  ًمَِعوِهَشيَ  سَمـَوٍت  قَم

ًْ  ((،َظائَِشةُ  َيا َـّ  َوَرَأى ،سَمـَوِت  :ىَموًَم ـْ  ضَمـَوطَمونِ  ًَمفُ  وَمَرؾًمو سَمْقـَُف  (2)،ِرىَموعٍ  ِم

ًْ  ((،َوْشَطُفنَّ  َأَرى افَِّذي َهَذا َما:))وَمَؼوَل   افَِّذي َهَذا َوَما:))ىَموَل  ،وَمَرٌس  ىَموًَم

                                                 

َْرض ىَمِؾقاًل ؿَمٌِقف  (1) ْٕ ٌَْقً َوىِمقَؾ سَمْقً َصِغػم ُمـَْحِدر ذِم ا ام اًْم لم اعمُْْفَؿَؾي َأْي ِصَػتَفو ىُمدَّ  ً سمَِػْتِح اًم

ء، يَمَذا ذِم اًمـ َفوَيي.سمِوعمَْْخَدعِ  ْ ف  َواًمطَّوق ُيقَوع ومِقِف اًمٌمَّ  ، َوىِمقَؾ ُهَق ؿَمٌِقف سمِوًمرَّ

ْرىَمي َوَمو ُيْؽَتى قَمَؾْقِف. (2) اء مَجْع ُرىْمَعي َوِهَل اخْلِ  سمَِؽْنِ اًمرَّ
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ًْ  ((،َِظَؾْقه ًْ  ((َجـَاَحانِ  َفهُ  َؾَرٌس :))ىَموَل  ،ضَمـَوطَمونِ  :ىَموًَم ًَ ؾَم  َأَمو :ىَموًَم  َأنَّ  ِؿْع

َؾْقَهنَ  ًُ
ًْ  ،َأضْمـَِحيٌ  هَلَو ظَمْقاًل  ًمِ ًُ  طَمتَّك وَمَضِحَؽ  .ىَموًَم أظمرضمف أسمق داود .َكَقاضِمَذهُ  َرَأْي

 .واًمـًوهل

ومللوكظروا إمم هللذا اًمتؾطللػ وهللذه اًمرمحللي مـللف صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ 

ل.  واًمتقاوع واًمتـز 

سمـ  اهللويموكً ريض اهلل قمـفو وأرووهو شمؽـك سموسمـ أظمتفو أؾمهء قمٌد

ًْ اًمزسمػم، ومعـفو ريض اهلل قمـفو  ِلُّ  ىَموَل : ىَموًَم َٓ :))َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ  َأ

ًْ  ((،َتْؽَتـِغَ  ـْ  :ىَموًَم َتـِي:))ىَموَل  ،َأيْمَتـِل سمَِؿ ـْ َبْرِ  اْبنَ  َيْعـِي اهلل َظْبدِ  بِاْبـِِك  ا  ((افز 

 ًْ ٌْدِ  سمُِلم   شُمَؽـَّك وَمَؽوَك  .موم أمحد. أظمرضمف اإلاهلل قَم

ويموكً اًمًقدة قموهشي قمؾقفو روقان اهلل ٓ حتس ذم سمدايي أمرهو وقؼًو 

سمقضمقد زوضمي أظمرى ؾمٌؼتفو قمـد اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وهل ؾمقدة 

سمـً زمعي، وًمؽـ عمو شمزوج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمـًوهف 

صغم  إظمريوت سمدأت حتس سموًمغػمة وأهنـ يلظمذن مـ ك قٌفو مـ رؾمقل اهلل

اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ومؼد يمون ك قٌو هلو ىمٌؾ جمقئفـ وسمعد جمقئفـ ؿموريمـفو ومقف 

فو مـ رؾمقل اهلل صغم اهلل تصغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، وًمؽـفو يموكً شمعرف مؽوك

 يَمونَ قمؾقف وؾمؾؿ، ومؼد وموزت مـف سمقومػم اعمحٌي ومعـفو ريض اهلل قمـفو ىمول:

ًِ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  وِهفِ  سَملْمَ  ؿُ َيْؼ ًَ
ونُ  ىَموَل  ،وَمَقْعِدُل  كِ وهق  – قَمػَّ
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 ؿِْسَؿتِي َهِذهِ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:)) َوَيُؼقُل  –أطمد رضمول اًمًـد ذم احلديٌ 

َٓ  ََتْؾُِك  ؾِقَم  َتُؾْؿـِي َؾَّل  َأْمؾُِك  ؾِقَم  ؾِْعِع  َهَذا مَّ افؾف َيُؼوُل  ُثمَّ  أظمرضمف (( َأْمؾُِك  َو

 .اإلموم أمحد

ِللَّ  َأنَّ  ي قمـفو ريض اهلل قمـفو ىموًمً:وذم رواي  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اًمـٌَّ

ؿُ  يَمونَ  ًِ وِهفِ  سَملْمَ  َيْؼ ًَ
 َؾةَّل  َأْمؾِةُك  ؾِةقَم  ؿِْسةَؿتِي َهةِذهِ  مَّ افؾفة:))َوَيُؼلقُل  ،وَمَقْعِدُل  كِ

َٓ  ََتْؾُِك  ؾِقَم  َتُؾْؿـِي  .أظمرضمف اًمؽممذي واسمـ أيب ؿمقٌي واًمدارمل(( َأْمؾُِك  َو

 ٓ، )ومال شمؾؿـل( أي: قمؾقف أىمدر أيواعمراد سمؼقًمف )ومقه أمؾؽ( أي: 

.  واعمقؾ اعمحٌي زيودة مـ أي(  أمؾؽ وٓ متؾؽ ومقه، )شمماظمذين وٓ شمعوشمٌـل

ـُ  قَمْؿُروومؼد يمون حيى اًمًقدة قموهشي ريض اهلل قمـفو يمثػمًا، ومعـ   اًْمَعوصِ  سْم

ِلَّ  َأنَّ  قَمـْفُ ريض اهلُل   َذاِت  ضَمْقشِ  قَمغَم  سَمَعَثفُ  َوؾَمؾَّؿَ  ْقفِ قَمؾَ صغم اهلُل  اًمـٌَّ

اَلؾِمؾِ  ًُّ ًُ  وَمَلشَمْقُتفُ  ،ىمول:اًم  (،(َظائَِشةُ )) :ىَموَل  ؟إًَِمْقَؽ  َأطَمىُّ  اًمـَّوسِ  َأيُّ  :وَمُؼْؾ

 ًُ ـْ  :وَمُؼْؾ ضَمولِ  ِم  .أظمرضمف اًمٌخوري ومًؾؿ(( َأُبوَها:))وَمَؼوَل  ؟اًمر 

إًمقفو ملـ كًلوهف وىمد وؿً أم اعمممـلم اًمًقدة قموهشي ريض اهلل قمـفو  

صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ اًمًللقدة ؾمللقدة واًمًللقدة طمػ للي واًمًللقدة صللػقي ذم 

مقاضمفي أم اعمممـلم اًمًقدة أم ؾملؾؿي وسمؼقلي اًمزوضملوت قمؾلقفـ رولقان اهلل، 

ومؽللـ هللمٓء يـوسهنللو ويللدقمؿـ مقىمػفللو، وهللذا أمللر ـمٌقعللل ضمعؾللف اهلل ذم 

 صلغم اهلل وهق ضمٌؾي ومقفـ ومال طملرج ملـ وضملقده، ويملون رؾملقل اهلل ،اًمـًوء
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قمؾقللف وؾمللؾؿ يعللرف يمقللػ يتٍمللف مللع اعمقاىمللػ ويؿللتص مللـفـ اًمغضللى 

واًمغػمة دون إصمورة اعمشويمؾ: ٕكف يعؾؿ أن هذا إملر ٓ يؿؾؽـلف وهلق ـمٌقعلي 

سمؾ ؿملكف  :ضمعؾفو اهلل ذم اًمٌنم مـذ أن ظمؾؼفؿ ومال يًتطقع أطمد شمغقػمهو مطؾؼوً 

هلل صلغم اهلل قمؾقلف اًمتفذيى مـفو وطمًـ اًمتعومؾ معفو يمه يمون يػعؾ رؾمقل ا

 وؾمؾؿ. 

 

وهق أمر اهلل سموًمغػمة يمه ىمؾـو،  اًمًقدة قموهشي قمؾقفو روقان قُمِرومً

ـمٌقعل ضمدا ذم اعمرأة دموه زوضمفو، وىمد طمدث أمر كًجتف اًمًقدة قموهشي 

، وذًمؽ قمؾقفـ روقان اهلل قمؾقفو روقان اهلل مع ك ػماهتو طمػ ي وؾمقدة

هلل قمؾقف وؾمؾؿ يتلظمر ذم ـمقاومف اًمققمل قمغم طملم رأت أن رؾمقل اهلل صغم ا

سمققت كًوهف، إذ يمون يؾٌٌ قمـد أم اعمممـلم اًمًقدة زيـى سمـً ضمحش أـمقل 

ممو ذؾس قمـد همػمهو، وذًمؽ ٕهنو يموكً شمًؼقف قمًال، ومدسمرت اًمؼضقي مع 

ِلَّ  َأنَّ  قَمـَْفوريض اهلُل  قَموِهَشيَ ك ػماهتو يمه ضموء ذم اًمٌخوري وهمػمه، ومعـ   اًمـٌَّ

ٌُ  يَمونَ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ اهللُ  صغم ًِ  َزْيـََى  قِمـْدَ  َيْؿُؽ ُب  ضَمْحشٍ  سمِـْ  قِمـَْدَهو َوَينْمَ

اًل  ًَ ًُ  ،قَم َتـَو َأنَّ  َوطَمْػَ يُ  َأَكو وَمَتَقاَصْق ِلُّ  قَمَؾْقَفو َدظَمَؾ  َأيَّ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ

ًَ  ،َمَغوومػِمَ  ِريَح  ِمـَْؽ  َأضِمدُ  إيِن   وَمْؾَتُؼْؾ  واعمغوومػم كٌوت يمريف  - ؟َمَغوومػِمَ  َأيَمْؾ

و قَمغَم  وَمَدظَمَؾ  -اًمراهحي  ًْ  إطِْمَدامُهَ ْبُت  َبْل  َٓ :))وَمَؼوَل  َذًمَِؽ  ًَمفُ  وَمَؼوًَم  َظَسًّل  ََشِ



 

حسني العيدروس بن علوي بن عبداهلل 78 

ًْ  ((َفهُ  َأُظودَ  َوَفنْ  َجْحشٍ  بِـِْت  َزْيـََب  ِظـَْد  ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  چ  :وَمـََزًَم

ک  ک      چ إمم ىمقًمف:  {٠التحريم: } چ پ  پپ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ   ٺ    ٺ  

گ      گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

 {٠التحريم: } چڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  

 {٥التحريم: } چڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ ، َوطَمْػَ يَ  ًمَِعوِهَشيَ 

ًُ  سَمْؾ  ًمَِؼْقًمِفِ  سْم اًل  َذِ ًَ  . أظمرضمف اًمٌخوري ومًؾؿ وأمحد وأيب داؤد(( قَم

 وىمقؾ: ًمغػم ذًمؽ وؾمقلت إن ؿموء اهلل شمعومم. 

ًْ  قَمـَْفوريض اهلُل  فوقَمـْ و ىُّ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  يَمونَ : ىَموًَم
 حُيِ

َؾ  ًَ َف  إَِذا َويَمونَ  َواحْلَْؾَقاءَ  اًْمَع ـْ  اْكٍَمَ وِهفِ  قَمغَم  َدظَمَؾ  اًْمَعٍْمِ  ِم ًَ
ـْ  وَمَقْدُكق كِ  ِم

َـّ  ًِ  طَمْػَ يَ  قَمغَم  وَمَدظَمَؾ  إطِْمَداُه ٌََس  قُمَؿرَ  سمِـْ َتٌُِس  يَمونَ  َمو َأيْمَثرَ  وَموطْمَت  وَمِغْرُت  حَيْ

 ًُ َلًْم ًَ ـْ  وَم ـْ  اْمَرَأةٌ  هَلَو َأْهَدْت  زِم  وَمِؼقَؾ  َذًمَِؽ  قَم يً  ىَمْقِمَفو ِم ـْ  قُمؽَّ ؾٍ  ِم ًَ ًْ  قَم َؼ ًَ  وَم

ِلَّ  سَميً  ِمـْفُ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ ًُ  َذْ َـّ  اهللوَ  َأَمو وَمُؼْؾ ًُ  ًَمفُ  ًَمـَْحَتوًَم ْقَدةَ  وَمُؼْؾ ًَ
 ًمِ

 ًِ فُ  َزْمَعيَ  سمِـْ ًَ  وَمُؼقزِم  ِمـِْؽ  َدَكو وَمنَِذا ِمـِْؽ  ؾَمَقْدُكق إِكَّ  ًَمِؽ  ؾَمَقُؼقُل  وَمنِكَّفُ  َمَغوومػِمَ  َأيَمْؾ

يُح  َهِذهِ  َمو ًَمفُ  وَمُؼقزِم  َٓ  تِل اًمر   قَمَؾْقفِ صغم اهللُ  اهلل َرؾُمقُل  َويَمونَ  -ِمـَْؽ  َأضِمدُ  اًمَّ

يُح  ِمـْفُ  ُيقضَمدَ  َأنْ  قَمَؾْقفِ  َيْشَتدُّ  َوؾَمؾَّؿَ  فُ  - اًمر   طَمْػَ يُ  ؾَمَؼْتـِل ًَمِؽ  ؾَمَقُؼقُل  وَمنِكَّ

سَميَ  ؾٍ  َذْ ًَ ًْ  ًَمفُ  وَمُؼقزِم  قَم ًِ  َوىُمقزِم  َذًمِِؽ  َوؾَمَلىُمقُل  اًْمُعْروُمطَ  َكْحُؾفُ  ضَمَرؾَم  َيو َأْك
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 مغوومػم ًمف يؼول صؿغ وًمف اًمطؾح ؿمجر هق سمضؿتلم اًمعرومطو -َذاكِ  َصِػقَّيُ 

ًْ أي   يمرهيي راهحتف ًْ  -كحؾف وأيمؾً مـ كٌوت اًمعرومط َرقَم  ؾَمْقَدةُ  شَمُؼقُل  ىَموًَم

َّٓ  ُهقَ  َمو اهللوَمقَ  ٌَوِب  قَمغَم  ىَمومَ  َأنْ  إِ  – ِمـِْؽ  وَمَرىًمو سمِفِ  َأَمْرشمِـِل سمَِه  ُأسَموِدَيفُ  َأنْ  وَمَلَرْدُت  اًْم

ًْ  ِمـَْفو َدَكو وَمَؾهَّ  -أي ظمقومو مـؽ يو قموهشي  ًَ  اهلل َرؾُمقَل  َيو ؾَمْقَدةُ  ًَمفُ  ىَموًَم  َأيَمْؾ

ًْ  َٓ  ىَموَل  َمَغوومػِمَ  يُح  َهِذهِ  وَمَه  ىَموًَم تِل اًمر  سَميَ  طَمْػَ يُ  ؾَمَؼْتـِل ىَموَل  ِمـَْؽ  َأضِمدُ  اًمَّ  َذْ

ؾٍ  ًَ ًْ  قَم ًْ  وَمَؼوًَم ًُ  إزَِمَّ  َدارَ  وَمَؾهَّ  اًْمُعْروُمطَ  َكْحُؾفُ  ضَمَرؾَم  َدارَ  وَمَؾهَّ  َؽ َذًمِ  َكْحقَ  ًَمفُ  ىُمْؾ

ًْ  َصِػقَّيَ  إمَِم  ًْ  طَمْػَ يَ  إمَِم  َدارَ  وَمَؾهَّ  َذًمَِؽ  ِمْثَؾ  ًَمفُ  ىَموًَم َٓ  اهلل َرؾُمقَل  َيو ىَموًَم  َأ

ًْ  ومِقفِ  زِم  طَموضَميَ  َٓ  ىَموَل  ِمـْفُ  َأؾْمِؼقَؽ  ًُ  طَمَرْمـَوهُ  ًَمَؼدْ  اهللوَ  ؾَمْقَدةُ  شَمُؼقُل  ىَموًَم  هَلَو ىُمْؾ

 .ومًؾؿأظمرضمف اًمٌخوري . اؾْمُؽتِل

وورد أن ؾمٌى كزول آيي اًمتحريؿ هق: أن أم اعمممـلم طمػ ي قمؾقفو 

روقان اهلل شمعومم وضمدت موريي مع اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ طمقٌ ضموءت 

اًمًقدة طمػ ي،ويمون يقم اًمًقدة  موريي ٕمر ويمون رؾمقل اهلل ذم سمقتفو أي

اهلل، شي قمؾقفو روقان اهلل، ومغضًٌ طمػ ي وىموًمً: أذم سمقتل يو رؾمقل قموه

أمُّ طمتك اؾمؽمووهو سملن طمّرم موريي قمغم كػًف واؾمتؽتؿفو إمر، وملظمؼمت 

يمه ؾمقلت قمـد ذيمر أم  ريض اهلل قمـفـ قموهشياعمممـلم طمػ ُي أمَّ اعمممـلم 

ريض اهلل  قموهشياًمًقدة  ًمف ومؼوًمً، اعمممـلم طمػ ي إن ؿموء اهلل شمعومم

وملكٌله  (،ايومفـ رؾموه ًمـًوهؽ ويًؾؿ سموًمؼٌطقي ومقف ومتعرس يقمل أموقمـفو:)
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اهلل سمف وومرض ًمف حتؾي يؿقـف، ومفجرهـ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ؿمفرا 

ٱ  ٻ  ٻ    چ يمومال سمعد أن زضمرهـ اعمقمم وقموشمٌفـ سموًمطالق ىمول شمعومم: 

ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ   ٺ    ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ڄ  ڄ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ     ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ         ڄ  ڄ 

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ک   ک  ک  ک      گ      گ  گ  گ  

ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  

. {٣ – ٠التحريم: } چۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ 

تٌلم ًمـو أن مثؾ هذه اإلؿمؽوٓت يموكً ذم سمققت احلٌقى صغم اهلل مـ هذا ي

يعرف يمقػ يتعومؾ معفو، وكجد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يمون و ،قمؾقف وؾمؾؿ

اًمققم أن اًمٌعض رسمه يمره احلقوة ًمقضمقد مو هق أىمؾ مـ ذًمؽ ذم سمقتف مـ 

ومؾقتذيمر أمثول هذه اًمؼ ص وًمقتلؾّمك سموحلٌقى صغم اهلل قمؾقف  ،مشويمؾ

د مّر سمه هق أؿمد مـ ذًمؽ يمه ؾمقتٌلم ًمـو قمـد ذيمر سمؼقي كًوهف صغم ومؼ ،وؾمؾؿ

وأن  ،اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، وًمؽـف يمون يعؾؿ أكف يتعومؾ مع سمنم وًمقس مع مالهؽي

ی   ی  ی  جئ  چ هذه إمقر ضمعؾفو اهلل ومقفؿ ضمٌؾي ومالسمد مـ طم قهلو 
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، ومؾـتعؾؿ مـ هذه {٧٥الفتح: } چحئ  مئ  ىئيئ  جب   حب  خب     مب  ىب  

ٕن مدرؾمي اًمـٌقة مدرؾمي شمرسمقي  :ظمٌور طمًـ اًمتعومؾ مع اًمزوضموتإ

وشمؼقيؿ ًمالقمقضموج، وًمـلظمذ مـ هذه اعمقاىمػ اًمعؼم واًمِعظي، ومؾقس اعمؼ قد 

يَمور واإلىمتداء وومؼف اعمقاىمػ وطمًـ  ،مـ ذيمرهو اًمتًؾقي سمؾ آقمتٌور واإلذ 

ة كٌقيي وإكشوء سمقئي م طػقيي وأه، وطمًـ اًمؼقوم سموٕه اعمٌوريمي ،اًمتعومؾ

 مؼتديي ذم أومعوهلو وأىمقاهلو سمحٌقٌفو حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ. 

 

إن أقملداء اإلؾملالم وأقملداء احلٌقلى صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ ٓ يزاًمللقن 

يؽمسم للقن سمللف ويٌحثللقن قملله يمذيللي مفلله يمللون اًمللثؿـ ومفلله يموكللً اًمقؾمللقؾي 

كف جمـقن يمه طمؽك ذًملؽ ومؼد اهتؿقه ذم سمدايي اًمدقمقة سمل ،ًمؾقصقل إمم همويتفؿ

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ    چ اعمللقمم شمعللومم ذم قمللاله طمقللٌ ىمللول: 

 چۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  چ ، وىمللول شمعللومم: {٥٦الصدداتاث: } چڻ  

فؿ وداوملع قملـ كٌقلف صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ ومؼلول وملضموب اهلل قمؾق، {٠٠الدخان: }

، {٧٢طدو::  ال} چۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ     ىئ  ىئ  چ شمعومم: 

ہ  چ  وىمللول شمعللومم:، {٧القلددم: } چک  ک  ک    گ  گ      گ   چ وىمللول شمعللغم 

، صمللؿ اهتؿللقه صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ سملكللف {٧٧التكددوير: } چھ  ھ  ھ  
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ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ ؾمللللوطمر ىمللللول شمعللللومم:  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ ومللداومع اهلل قمـللف ومؼللول: ، {٠ص: } چڄ       ڄ   

مل يػتل أقمداهف صلغم اهلل و، {٣٧الداا:ياث:  } چڀ  ڀ  ڀ        ڀ     ٺ    پ  پ  پ

قمؾقللف وؾمللؾؿ مللـ اهتومللف وأذيتللف، ومللـ ذًمللؽ مللو طمويمللف أهللؾ اإلومللؽ ذم طمللؼ 

اًمنميػي اًمطوهرة اًمعػقػي أم اعمممـلم اًمًقدة قموهشي قمؾقفو رولقان اهلل طمقلٌ 

 اهلل قمؾقف اهتوم ذومف صغمهق ويمون اعمؼ قد مـ يمؾ ذًمؽ  ،هتؿقهو ذم ذومفوا

ٿ  ٹ    ٹ  چ  .وؾملللؾؿ، وًمؽلللـ اهلل ظمّقلللى آملللوهلؿ وردهلللؿ ظملللوهٌلم

وىم لللي {، ٣٠غددداتر: } چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

اإلومللؽ هللل يملله وردت ذم اًمٌخللوري ومًللؾؿ وأمحللد وهمللػمهؿ مللـ أهللؾ 

 احلديٌ:

ُرَج  َأنْ  َأَرادَ  إَِذا َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  يَمونَ   سَملْمَ  َأىْمَرعَ  ؾَمَػًرا خَيْ

َـّ  َأْزَواضِمفِ  ُتُف  وَمَخَرَج  هَمَزاَهو هَمَزاةٍ  ذِم  سَمْقـَـَو وَمَلىْمَرعَ  َمَعفُ  هِبَو ظَمَرَج  ؾَمْفُؿَفو ظَمَرَج  وَمَليَّ

ًُ  ؾَمْفِؿل َجوُب  ُأْكِزَل  َمو سَمْعدَ  َمَعفُ  وَمَخَرضْم  ومِقفِ  َوُأْكَزُل  َهْقَدٍج  ذِم  ُأمْحَُؾ  وَمَلَكو احْلِ

َكو ـْ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  وَمَرغَ  إَِذا تَّكطَم  وَمِنْ  َوىَمَػَؾ  شمِْؾَؽ  هَمْزَوشمِفِ  ِم

ـْ  َوَدَكْقَكو طِمقؾِ  ًَمْقَؾيً  آَذنَ  اعْمَِديـَيِ  ِم ًُ  سمِوًمرَّ طِمقؾِ  آَذُكقا طِملمَ  وَمُؼْؿ ًُ  سمِوًمرَّ  وَمَؿَشْق

ًُ  وَمَؾهَّ  اجْلَْقَش  ضَموَوْزُت  طَمتَّك ٌَ  ؿَمْليِن  ىَمَضْق ًُ َأىْم طْمؾِ  إمَِم  ْؾ ًُ  اًمرَّ ًْ  َصْدِري وَمَؾَؿ
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ـْ  زِم  قِمْؼدٌ  وَمنَِذا ًُ  اْكَؼَطعَ  ىَمدْ  َأفْمَػورٍ  ضَمْزعِ  ِم ًُ  وَمَرضَمْع ًْ ـِل قِمْؼِدي وَموًْمَتَؿ ًَ ٌَ  وَمَح

ٌََؾ  اسْمتَِغوُؤهُ  ـَ  وَمَلىْم ِذي  سَمِعػِمي قَمغَم  وَمَرطَمُؾقهُ  َهْقَدضِمل وَموطْمَتَؿُؾقا زِم  َيْرطَمُؾقنَ  اًمَّ

ِذي ًُ  اًمَّ ٌُقنَ  َوُهؿْ  َأْريَمُى  يُمـْ
ًِ
وءُ  َويَمونَ  ومِقفِ  َأين   حَيْ ًَ ْ  ظِمَػووًمو َذاكَ  إِذْ  اًمـ  ـَ  مَل  َيْثُؼْؾ

 ْ َـّ  َومَل َه  اًمؾَّْحؿُ  َيْغَشُف ـَ  َوإِكَّ ـْ  اًْمُعْؾَؼيَ  َيْليُمْؾ َتـِْؽرْ  وَمَؾؿْ  اًمطََّعومِ  ِم ًْ  طِملمَ  اًْمَؼْقمُ  َي

ًُ  وَموطْمَتَؿُؾقهُ  اهْلَْقَدِج  صمَِؼَؾ  َروَمُعقهُ  ـ   طَمِديَثيَ  ضَموِرَييً  َويُمـْ  ً ٌََعُثقا اًم  اجْلََؿَؾ  وَم

ًُ  اجْلَْقُش  اؾْمَتَؿرَّ  َمو سَمْعدَ  قِمْؼِدي وَمَقضَمْدُت  َوؾَموُروا  َأطَمدٌ  ومِقفِ  َوًَمْقَس  َمـِْزهَلُؿْ  وَمِجْئ

 ًُ ِذي َمـِْززِم  وَمَلمَمْ ًُ  اًمَّ ًُ  سمِفِ  يُمـْ ُؿْ  وَمَظـَـْ ضِمُعقنَ  ؾَمَقْػِؼُدوَكـِل َأهنَّ ٌَْقـَو إزَِمَّ  وَمػَمْ  َأَكو وَم

يٌ  ًَ
ٌَْتـِل ضَموًمِ ًُ  قَمْقـَوَي  هَمَؾ ـُ  َصْػَقانُ  َويَمونَ  وَمـِْؿ َؾِؿلُّ  اعْمَُعطَّؾِ  سْم ًُّ يْمَقايِنُّ  صُمؿَّ  اًم  اًمذَّ

ـْ    ِم
ِ
ٌََح  اجْلَْقشِ  َوَراء ونٍ  ؾَمَقادَ  وَمَرَأى َمـِْززِم  قِمـْدَ  وَمَلْص ًَ  َيَرايِن  َويَمونَ  وَمَلشَمويِن  َكوِهؿٍ  إِْك

ٌَْؾ  َجوِب  ىَم ًُ  احْلِ ضَموقِمفِ  وَموؾْمَتْقَؼْظ ٌُْتَفو َيَدَهو وَمَقـمَِئ  َراطِمَؾَتفُ  َأَكوَخ  طِملمَ  سمِوؾْمؽِمْ  وَمَريِم

اطِمَؾيَ  يِب  َيُؼقدُ  وَموْكَطَؾَؼ  ؾِملمَ  َكَزًُمقا َمو سَمْعدَ  اجْلَْقَش  َأشَمْقـَو طَمتَّك اًمرَّ أي  – ُمَعر 

ـْ  وَمَفَؾَؽ  اًمظَِّفػَمةِ  َكْحرِ  ذِم  -كوزًملم: ٕن اًمتعريس سمؿعـك كزول اعمًوومر   َم

ِذي َويَمونَ  َهَؾَؽ  وْمَؽ  شَمَقممَّ  اًمَّ ٌْدُ  اإْلِ ـُ  اهلل قَم ـُ  ُأيَب   سْم  اعْمَِديـَيَ  وَمَؼِدْمـَو ؾَمُؾقَل  اسْم

 ًُ ـْ  ُيِػقُضقنَ  َواًمـَّوُس  ؿَمْفًرا هِبَو وَموؿْمَتَؽْق وْمِؽ  َأْصَحوِب  ىَمْقلِ  ِم ٌُـِل اإْلِ  ذِم  َوَيِري

ـْ  َأَرى َٓ  َأين   َوضَمِعل ِل   ِم ِذي اًمؾُّْطَػ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ ًُ  اًمَّ  َأَرى يُمـْ

َه  َأْمَرُض  طِملمَ  ِمـْفُ  ؾ ؿُ  َيْدظُمُؾ  إِكَّ ًَ   َأؿْمُعرُ  َٓ  شمِقُؽؿْ  يَمْقَػ  َيُؼقُل  صُمؿَّ  وَمُق
ٍ
ء ـْ  سمٌَِمْ  ِم

ًُ  طَمتَّك َذًمَِؽ  ًُ  َكَؼْف َطٍح  َوُأمُّ  َأَكو وَمَخَرضْم ًْ ٌََؾ  - ُأصَموصَميَ سمـ  -ِم وهل  – اعْمَـَوِصعِ  ىِم
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َعي َأْرض َأْي ، َأوْمَقح َصِعقد اعْمَِديـَي َوُهقَ  ظَموِرج َمَقاِوع ًَ ُزَكو  - ُمتَّ  َٓ  ُمَتؼَمَّ

َّٓ  َكْخُرُج  ٌَْؾ  َوَذًمَِؽ  ًَمْقؾٍ  إمَِم  ًَمْقاًل  إِ ًٌو اًْمُؽـَُػ  َكتَِّخذَ  َأنْ  ىَم ـْ  ىَمِري  َأْمرُ  َوَأْمُرَكو سُمُققشمِـَو ِم

َُولِ ا اًْمَعَرِب  يِ  ذِم  ْٕ يَّ هِ  ذِم  َأوْ  اًْمؼَم  ًُ  اًمتَّـَزُّ ٌَْؾ َطٍح  َوُأمُّ  َأَكو وَمَلىْم ًْ ًُ  ِم  ُرْهؿٍ  َأيِب  سمِـْ

 ىموًمف- صقف مـ يمًوء اعمقؿ سمؽن اعمرط و - ِمْرـمَِفو ذِم  وَمَعَثَرْت  َكْؿٌِم 

 إيمًقي اعمروط :اهلروي وىمول ،هبو يمشمزر مؾحػي ومورس اسمـ وىمول ،اًمداودي

-   ًْ َطٌح  شَمِعَس  وَمَؼوًَم ًْ ًُ  ِم ًِ  َمو سمِْئَس  هَلَو وَمُؼْؾ ٌ لمَ  ىُمْؾ ًُ  سَمْدًرا ؿَمِفدَ  َرضُماًل  َأشَم

 ًْ ْ  -  هذه يو أي - َهـَْتوهْ  َيو وَمَؼوًَم َؿِعل َأمَل ًْ شْمـِل ىَموًُمقا َمو شَم  َأْهؾِ  سمَِؼْقلِ  وَمَلظْمؼَمَ

وْمِؽ  ًُ  وَمَؾهَّ  َمَريِض  قَمغَم  َمَرًوو وَموْزَدْدُت  اإْلِ  اهلل َرؾُمقُل  قَمكَمَّ  َدظَمَؾ  ْقتِلسمَ  إمَِم  َرضَمْع

ؾَّؿَ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهللُ  ًَ ًُ  شمِقُؽؿْ  يَمْقَػ  وَمَؼوَل  وَم ًْ  َأسَمَقيَّ  إمَِم  زِم  اْهَذنْ  وَمُؼْؾ  ىَموًَم

ـَ  َأنْ  ُأِريدُ  طِمقـَِئذٍ  َوَأَكو ـْ  اخْلؼََمَ  َأؾْمَتْقِؼ ٌَِؾِفَه  ِم  قَمَؾْقفِ صغم اهللُ  اهلل َرؾُمقُل  زِم  وَمَلِذنَ  ىِم

ًُ  َوؾَمؾَّؿَ  ًُ  َأسَمَقيَّ  وَمَلشَمْق ل وَمُؼْؾ ُم 
ُث  َمو ِٕ ًْ  اًمـَّوُس  سمِفِ  َيَتَحدَّ يِن  سُمـَقَّيُ  َيو وَمَؼوًَم  َهق 

ِؽ  قَمغَم  ًِ ْلنَ  َكْػ َه  اهللوَمقَ  اًمشَّ ًْ  ًَمَؼؾَّ ٌَُّفو َرضُمؾٍ  قِمـْدَ  َوِوقَئيٌ  ىَمطُّ  اْمَرَأةٌ  يَموَك
 َوهَلَو حُيِ

اِهرُ  َّٓ  َضَ ًُ  َؾْقَفوقمَ  َأيْمَثْرنَ  إِ ٌَْحونَ  وَمُؼْؾ ُث  َوًَمَؼدْ  اهلل ؾُم ًْ  هِبََذا اًمـَّوُس  َيَتَحدَّ  ىَموًَم

 ًُّ ْقَؾيَ  شمِْؾَؽ  وَمٌِ ًُ  طَمتَّك اًمؾَّ ٌَْح َٓ  -أي ٓ يـؼطع  -َدْمعٌ  زِم  َيْرىَملُ  َٓ  َأْص  َأيْمَتِحُؾ  َو

ًُ  صُمؿَّ  سمِـَْقمٍ  ٌَْح ـَ  كِمَّ قمَ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  وَمَدقَمو َأْص  ـَموًمٍِى  َأيِب  سْم

ـَ  َوُأؾَموَميَ  ٌَ  طِملمَ  َزْيدٍ  سْم ٌَ و اًْمَقطْمُل  اؾْمَتْؾ َتِشػُممُهَ ًْ و َأْهِؾفِ  ومَِراِق  ذِم  َي  ُأؾَموَميُ  وَمَلمَّ

ِذي قَمَؾْقفِ  وَمَلؿَمورَ  فِ  ذِم  َيْعَؾؿُ  سمِوًمَّ ًِ ـْ  َكْػ  َرؾُمقَل  َيو َأْهُؾَؽ  ُأؾَموَميُ  وَمَؼوَل  هَلُؿْ  اًْمُقد   ِم
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َٓ  اهلل َّٓ  اهللوَ  َكْعَؾؿُ  َو ا إِ و ظَمػْمً ـُ  قَمكِمُّ  َوَأمَّ ْ  اهلل َرؾُمقَل  َيو وَمَؼوَل  ـَموًمٍِى  َأيِب  سْم  مَل

وءُ  قَمَؾْقَؽ  اهلل ُيَضق ْؼ  ًَ  َرؾُمقُل  وَمَدقَمو شَمْ ُدىْمَؽ  اجْلَوِرَييَ  َوؾَمْؾ  يَمثػِمٌ  ؾِمَقاَهو َواًمـ 

ًِ  َهْؾ  ِريَرةُ سمَ  َيو وَمَؼوَل  سَمِريَرةَ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهللُ  اهلل ٌُِؽ  ؿَمْقًئو ومِقَفو َرَأْي  َيِري

 ًْ ِذي َٓ  سَمِريَرةُ  وَمَؼوًَم ًُ  إِنْ  سمِوحْلَؼ   سَمَعَثَؽ  َواًمَّ أي  قَمَؾْقَفو َأهْمِؿُ فُ  َأْمًرا ِمـَْفو َرَأْي

ـْ  َأيْمَثرَ  ىَمطُّ  -أقمقٌف قمؾقفو  َو ِم ـ   طَمِديَثيُ  ضَموِرَييٌ  َأهنَّ  ً ـْ  شَمـَومُ  اًم  ْلِت وَمتَ  اًْمَعِجلمِ  قَم

ـُ  اضِم  وَمَؼومَ  وَمَتْليُمُؾفُ -  اعمرقمك إمم خترج وٓ اًمٌقً شملًمػ اًمتل ًمشوةأي ا – اًمدَّ

ـْ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهللُ  اهلل َرؾُمقُل  ـْ  وَموؾْمَتْعَذرَ  َيْقِمفِ  ِم ٌْدِ  ِم ـِ  اهلل قَم ـِ  ُأيَب   سْم  اسْم

 سمعذري يؼقم ومـ اعمؽروه مـ سمف أهكم رمك ومقه سمعذره يؼقم مـأي  -ؾَمُؾقَل 

صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  وَمَؼوَل   - اًمـقوي يمه ىموًمف مـف صدر مو ؾمقء قمغم قموىمٌتف إذا

ـْ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  ـْ  َيْعُذُريِن  َم ًُ  َمو اهللوَمقَ  َأْهكِم  ذِم  َأَذاهُ  سَمَؾَغـِل َرضُمؾٍ  ِم  قَمغَم  قَمِؾْؿ

َّٓ  َأْهكِم  ا إِ ًُ  َمو َرضُماًل  َذيَمُروا َوىَمدْ  ظَمػْمً َّٓ  ْقفِ قَمؾَ  قَمِؾْؿ ا إِ  قَمغَم  َيْدظُمُؾ  يَمونَ  َوَمو ظَمػْمً

َّٓ  َأْهكِم  ـُ  ؾَمْعدُ  وَمَؼومَ  َمِعل إِ  إِنْ  ِمـْفُ  َأقْمُذُركَ  اهللوَ  َأَكو اهلل َرؾُمقَل  َيو وَمَؼوَل  ُمَعوذٍ  سْم

ـْ  يَمونَ  َْوسِ  ِم ْٕ سْمـَو ا ـْ  يَمونَ  َوإِنْ  قُمـَُؼفُ  َضَ ـْ  إظِْمَقاكِـَو ِم  وَمَػَعْؾـَو َأَمْرشَمـَو اخْلَْزَرِج  ِم

ـُ  ؾَمْعدُ  وَمَؼومَ  َأْمَركَ  ومِقفِ  ٌَوَدةَ  سْم ٌَْؾ  َويَمونَ  اخْلَْزَرِج  ؾَمق دُ  َوُهقَ  قُم  َرضُماًل  َذًمَِؽ  ىَم

ـْ  َصوحِلًو ًَ  وَمَؼوَل  احْلَِؿقَّيُ  اطْمَتَؿَؾْتفُ  َوًَمِؽ َٓ  شَمْؼُتُؾفُ  َٓ  اهلل ًَمَعْؿرُ  يَمَذسْم  قَمغَم  شَمْؼِدرُ  َو

ـُ  ُأؾَمْقدُ  وَمَؼومَ  َذًمَِؽ  ًَ  وَمَؼوَل  طُمَضػْمٍ  سْم  ُمـَوومٌِؼ  وَمنِكََّؽ  ًَمـَْؼُتَؾـَّفُ  اهللوَ  اهلل ًَمَعْؿرُ  يَمَذسْم

وِدُل  ـْ  دُمَ َْوُس  احْلَقَّونِ  وَمَثورَ  اعْمُـَوومِِؼلمَ  قَم ْٕ قا طَمتَّك َواخْلَْزَرُج  ا صغم  اهلل َوَرؾُمقُل  مَهُّ
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َضُفؿْ  وَمـََزَل  اعمِْـؼَْمِ  قَمغَم  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل  ًَ  ؾَمَؽُتقا طَمتَّك وَمَخػَّ ًُ  َوؾَمَؽ  َوسَمَؽْق

َٓ  َدْمعٌ  زِم  َيْرىَملُ  َٓ  َيْقِمل ٌََح  سمِـَْقمٍ  َأيْمَتِحُؾ  َو ًُ  َوىَمدْ  َأسَمَقاَي  قِمـِْدي وَمَلْص  سَمَؽْق

ُـّ  طَمتَّك َوَيْقًمو ًَمْقَؾَتلْمِ  ٌَُؽوءَ  َأنَّ  َأفُم ًْ  يَمٌِِدي وَموًمٌِؼ  اًْم ٌَْقـَو ىَموًَم و وَم ونِ  مُهَ ًَ
 قِمـِْدي ضَموًمِ

ًْ  إِذْ  َأسْمِؽل َأَكووَ  ـْ  اْمَرَأةٌ  اؾْمَتْلَذَك َْكَ ورِ  ِم ْٕ ًُ  ا ًْ  هَلَو وَمَلِذْك ًَ ٌِْؽل وَمَجَؾ  َمِعل شَم

ٌَْقـَو ـُ  وَم ْ  وَمَجَؾَس  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهللُ  اهلل َرؾُمقُل  َدظَمَؾ  إِذْ  يَمَذًمَِؽ  َكْح  َذْؾِْس  َومَل

ـْ  قِمـِْدي ٌْؾَ  ىِمقَؾ  َمو ذِمَّ  ىِمقَؾ  َيْقمِ  ِم ٌَ  َوىَمدْ  َفوىَم  ؿَمْليِن  ذِم  إًَِمْقفِ  ُيقطَمك َٓ  ؿَمْفًرا َمَؽ

ءٌ  ًْ  َرْ دَ  ىَموًَم ًِ  وَمنِنْ  َويَمَذا يَمَذا قَمـِْؽ  سَمَؾَغـِل وَمنِكَّفُ  قَموِهَشيُ  َيو ىَموَل  صُمؿَّ  وَمَتَشفَّ  يُمـْ

ُهِؽ  سَمِريَئيً  ُقؼَم  ًَ ًِ  َوإِنْ  اهلل وَم ًِ  يُمـْ  وَمنِنَّ  إًَِمْقفِ  قيِب َوشمُ  اهلل وَموؾْمَتْغِػِري سمَِذْكٍى  َأعْمَْؿ

ٌْدَ  َف  إَِذا اًْمَع صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  ىَمَه  وَمَؾهَّ  قَمَؾْقفِ  اهلل شَموَب  شَموَب  صُمؿَّ  سمَِذْكٌِفِ  اقْمؽَمَ

ًُ  ىَمْطَرةً  ِمـْفُ  ُأطِمسُّ  َمو طَمتَّك َدْمِعل ىَمَؾَص  َمَؼوًَمَتفُ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  يَِب  َوىُمْؾ  َأضِمْى  ِٕ

 اهلل ًمَِرؾُمقلِ  َأىُمقُل  َمو َأْدِري َمو اهللوَ  ىَموَل  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  اهللُ صغم اهلل َرؾُمقَل  قَمـ ل

ًُ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهللُ  ل وَمُؼْؾ ُم 
 قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقَل  قَمـ ل َأضِمقٌِل ِٕ

ًْ  ىَموَل  ومِقَه  َوؾَمؾَّؿَ   َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ هللُ صغم ا اهلل ًمَِرؾُمقلِ  َأىُمقُل  َمو َأْدِري َمو اهللوَ  ىَموًَم

 ًْ ـ   طَمِديَثيُ  ضَموِرَييٌ  َوَأَكو ىَموًَم  ً ـْ  يَمثػًِما َأىْمَرأُ  َٓ  اًم ًُ  اًْمُؼْرآنِ  ِم  ًَمَؼدْ  اهللوَ  إيِن   وَمُؼْؾ

 ًُ ُث  َمو ؾَمِؿْعُتؿْ  َأكَُّؽؿْ  قَمِؾْؿ ُؽؿْ  ذِم  َوَوىَمرَ  اًمـَّوُس  سمِفِ  َيَتَحدَّ ًِ ىْمُتؿْ  َأْكُػ  سمِفِ  َوَصدَّ

ـْ  ًُ  َوًَمِئ يَئيٌ  إيِن   َيْعَؾؿُ  اهللوَ  سَمِريَئيٌ  إيِن   ًَمُؽؿْ  ىُمْؾ ىُمقيِن  َٓ  ًَمؼَمِ ـْ  سمَِذًمَِؽ  شُمَ د   َوًَمِئ

 ًُ وْم ىُمـ ل سَمِريَئيٌ  َأين   َيْعَؾؿُ  اهللوَ  سمَِلْمرٍ  ًَمُؽؿْ  اقْمؽَمَ  َمَثاًل  َوًَمُؽؿْ  زِم  َأضِمدُ  َمو اهللوَ  ًَمُتَ د 
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 َّٓ يوسف: }  چڑ  ک    ک  ک  ک   ژ  ژڑ    چ :ىَموَل  إِذْ  ُيقؾُمَػ  َأسَمو إِ

٠٥} 

ًُ  صُمؿَّ  ًْم قَّ َهـِل َأنْ  َأْرضُمق َوَأَكو ومَِراِر  قَمغَم  حَتَ ـْ  اهلل ُيؼَم  ًُ  َمو اهللوَ  َوًَمِؽ  فَمـَـْ

ََكو َوطْمًقو ؿَمْليِن  ذِم  ُيـِْزَل  َأنْ  َٕ ـْ  َكْػِز  ذِم  َأطْمَؼرُ  َو  َأْمِري ذِم  سمِوًْمُؼْرآنِ  ُيَتَؽؾَّؿَ  َأنْ  ِم

ًُ  َوًَمِؽـ ل  ُرْؤَيو اًمـَّْقمِ  ذِم  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  َيَرى َأنْ  َأْرضُمق يُمـْ

ُهـِل فُ  َرامَ  َمو اهللوَمقَ  اهلل ُيؼَم  ًَ َٓ  جَمِْؾ ـْ  َأطَمدٌ  ظَمَرَج  َو ًِ  َأْهؾِ  ِم ٌَْق  قَمَؾْقفِ  ُأْكِزَل  طَمتَّك اًْم

ـْ  َيْلظُمُذهُ  يَمونَ  َمو وَمَلظَمَذهُ  اًْمَقطْمُل   اًْمؼُمَ  ِم
ِ
رُ  إِكَّفُ  طَمتَّك طَموء  اجْلَُهنِ  ِمْثُؾ  ِمـْفُ  ًَمَقَتَحدَّ

ـْ  َي  وَمَؾهَّ  ؿَموٍت  َيْقمٍ  ذِم  اًْمَعَرِق  ِم ـْ  ُه   َوُهقَ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهللُ  اهلل َرؾُمقلِ  قَم

َل  وَمَؽونَ  َيْضَحُؽ  َأكِ  وَمَؼدْ  اهلل امْحَِدي قَموِهَشيُ  َيو زِم  ىَموَل  َأنْ  هِبَو شَمَؽؾَّؿَ  يَمِؾَؿيٍ  َأوَّ  سَمرَّ

ًْ  اهلل ل زِم  وَمَؼوًَم ًُ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهللُ  اهلل َرؾُمقلِ  إمَِم  ىُمقِمل ُأم   َٓ  اهللوَ  َٓ  وَمُؼْؾ

َٓ  إًَِمْقفِ  َأىُمقمُ  َّٓ  َأمْحَدُ  َو  شَمَعومَم  اهلل وَمَلْكَزَل  اهلل إِ

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  چ 

ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ    ٿ    ٿ  ٿ

ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  



 

حسني العيدروس بن علوي بن عبداهلل 88 

﮳     ﮴  ڭ     ہ  ہ   ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲

ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      

ې  ې       ې               ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئمئ  

ىئ  يئ    جب    حب    خب  مب  ىب   يب  جت  حت  خت  مت  ىت  

 سَمْؽرٍ  َأسُمق ىَموَل  سَمَراَءِت  ذِم  َهَذا اهلل ْكَزَل أَ  وَمَؾهَّ  ،{٧١ – ٠٠النو:: } چيت  جث  

يُؼ  د  َطِح  قَمغَم  ُيـِْػُؼ  َويَمونَ  قَمـْفُ ريض اهللُ  اًم   ًْ ـِ  ِم  َٓ  اهللوَ  ِمـْفُ  ًمَِؼَراسَمتِفِ  ُأصَموصَميَ  سْم

َطٍح  قَمغَم  ُأْكِػُؼ  ًْ  شَمَعومَم  اهلل وَمَلْكَزَل  ًمَِعوِهَشيَ  ىَموَل  َمو سَمْعدَ  َأسَمًدا ؿَمْقًئو ِم

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ

ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  

طُِمىُّ  إيِن   اهللوَ  سَمغَم  سَمْؽرٍ  َأسُمق وَمَؼوَل  {٧٧النو:: } چگ  گ  گ    زِم  اهلل َيْغِػرَ  َأنْ  َٕ

َطٍح  إمَِم  وَمَرضَمعَ  ًْ ِذي ِم  قَمَؾْقفِ  اهلُل صغم اهلل َرؾُمقُل  َويَمونَ  قَمَؾْقفِ  ُذِْري يَمونَ  اًمَّ

َلُل  َوؾَمؾَّؿَ  ًْ ًَ  َزْيـََى  َي ـْ  ضَمْحشٍ  سمِـْ ًِ  َمو َزْيـَُى  َيو وَمَؼوَل  َأْمِري قَم ًِ  َمو قَمِؾْؿ  َرَأْي

 ًْ ي ؾَمْؿِعل َأمْحِل اهلل َرؾُمقَل  َيو وَمَؼوًَم ًُ  َمو اهللوَ  َوسَمٍَمِ َّٓ  قَمَؾْقَفو قَمِؾْؿ ا إِ  ظَمػْمً

 ًْ تِل َوِهَل  ىَموًَم ًْ  اًمَّ وِمق يَموَك ًَ  -أي شمضوهقـل  سمؿعـك أهنو مـوومًي زم  – ـِلشُم

 .سمِوًْمَقَرعِ  اهلل وَمَعَ َؿَفو
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 ويف رواية:

ـْ  وٍق  قَم ًُ  :ىَموَل  َمْنُ  َمو ومِقَفو ىِمقَؾ  قَمهَّ  قَموِهَشيَ  ُأمُّ  َوِهَل  ُروَمونَ  ُأمَّ  ؾَمَلًْم

ًْ  ،ىِمقَؾ  َتونِ  قَموِهَشيَ  َمعَ  َأَكو سَمْقـََه : ىَموًَم ًَ
ًْ  إِذْ  ضَموًمِ ـْ  اْمَرَأةٌ  وقَمَؾْقـَ  َوجَلَ َْكَ ورِ  ِم ْٕ  ا

ًْ  َووَمَعَؾ  سمُِػاَلنٍ  اهلل وَمَعَؾ  شَمُؼقُل  َوِهَل  ًُ  ىَموًَم َ  وَمُؼْؾ ًْ  مِل فُ  ىَموًَم ٌِ  ِذيْمرَ  َكَؿك إِكَّ  احْلَِدي

ف ، ويضٌطف سمعض أهؾ احلديٌ سمتشديد اعمقؿ كّؿك احلديٌ أي رومع اخلؼم –

 وضمف قمغم غفسمؾ إذا ، وسموًمتشديد:اإلصالح وضمف قمغم سمؾغف إذاسموًمتخػقػ 

ًْ   -يمه ذم دًمقؾ اًمػوحللم ، اإلومًود ٌٍ  َأيُّ  قَموِهَشيُ  وَمَؼوًَم هْتَو طَمِدي ًْ  وَمَلظْمؼَمَ  ىَموًَم

ِؿَعفُ  ًَ ًْ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َوَرؾُمقُل  سَمْؽرٍ  َأسُمق وَم ْت  َكَعؿْ  ىَموًَم  َمْغِشقاو وَمَخرَّ

ًْ  وَمَه  قَمَؾْقَفو َّٓ  َأوَموىَم ِلُّ  وَمَجوءَ  سمِـَوومِضٍ  كمُحَّ  َوقَمَؾْقَفو إِ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ

ًُ  هِلَِذهِ  َمو وَمَؼوَل  ـْ  َأظَمَذهْتَو مُحَّك ىُمْؾ ٌٍ  َأضْمؾِ  ِم َث  طَمِدي د  ًْ  وَمَؼَعَدْت  سمِفِ  حُتُ  وَمَؼوًَم

ـْ  اهللوَ  ًُ  ًَمِئ ىُمقيِن  َٓ  طَمَؾْػ ـْ  شُمَ د   َثُؾُؽؿْ َومَ  وَمَؿَثكِم  شَمْعِذُرويِن  َٓ  اقْمَتَذْرُت  َوًَمِئ

َتَعونُ  وهللومَ  َوسَمـِقفِ  َيْعُؼقَب  يَمَؿَثؾِ  ًْ َف  شَمِ ُػقنَ  َمو قَمغَم  اعْمُ ِلُّ  وَموْكٍَمَ صغم اهلُل  اًمـٌَّ

َهو َأْكَزَل  َمو اهلل وَمَلْكَزَل  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  ًْ  وَمَلظْمؼَمَ . َأطَمدٍ  سمَِحْؿدِ  َٓ  اهلل سمَِحْؿدِ  وَمَؼوًَم

 .أظمرضمف اًمٌخوري

وريموت ذم سمراءة اعمؼمأة اًمعػقػي أم اعمممـلم قموهشي وسمعد كزول أيوت اعمٌ

 قمؾقف وؾمؾؿ سمجؾد مـ رموهو يمه قمؾقفو روقان اهلل.. ىموم رؾمقل اهلل صغم اهلل
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ورد ذم اًم حقح، طمقٌ ذيمر كزول أيوت سمؼماءة اًمًقدة قموهشي قمؾقفو 

اِمغَ  َؾَجَؾَد روقان اهلل وومقف ))  .  أظمرضمف اًمٌخوري ((افرَّ

ـْ و  ًْ  قَمـَْفوريض اهللُ  ِهَشيَ قَمواًمًقدة   قَم ِلُّ  ىَمومَ  قُمْذِري َكَزَل  عَمَّو:ىَموًَم  اًمـٌَّ

 َكَزَل  وَمَؾهَّ  -اًْمُؼْرآنَ  شَمْعـِل- َوشَماَل  َذاكَ  وَمَذيَمرَ  اعْمِـؼَْمِ  قَمغَم  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل 

ضُمَؾلْمِ  سُمقا َواعْمَْرَأةِ  سمِوًمرَّ ُهؿْ  وَمُيِ  .دأظمرضمف اإلموم أمحد وأسمق داو.طَمدَّ

وىمد ؾمؿك أسمق داود ذم روايتف اًمذيـ ضمؾدهؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف 

صَمـَو وؾمؾؿ طمقٌ ىمول ذم ؾمــف سمعذ ذيمر هذه اًمروايي: صَمـَو اًمـَُّػْقكِمُّ  طَمدَّ دُ  طَمدَّ  حُمَؿَّ

ـُ  ـْ  ؾَمَؾَؿيَ  سْم دِ  قَم ـِ  حُمَؿَّ ٌِ  هِبََذا إؾِْمَحَؼ  سْم ْ  احْلَِدي  وَمَلَمرَ  :ىَموَل  قَموِهَشيَ  َيْذيُمرْ  مَل

ـْ  َواْمَرَأةٍ  سمَِرضُمَؾلْمِ  ونَ  سمِوًْمَػوطِمَشيِ  شَمَؽؾَّؿَ  مِمَّ ًَّ ـِ  طَم ًٍ  سْم َطِح  صَموسمِ ًْ ـِ  َوِم  ىَموَل  ،ُأصَموصَميَ  سْم

ًُ  مَحْـَيُ  اعْمَْرَأةُ  َوَيُؼقًُمقنَ  :اًمـَُّػْقكِمُّ   .ضَمْحشٍ  سمِـْ

 

 

 

 سمـ أيب ـموًمى ذم قمرض اًمًقدة قموهشي مطؾؼو، مل يؼع أمػم اعمممـلم قمكم

صَمـِل وىمد ضموء ذم اًمٌخوري: ٌْلدُ  طَملدَّ ـُ  اهلل قَم لدٍ  سْمل ـُ  ِهَشلومُ  قَملكَمَّ  َأْملغَم  ىَملوَل  حُمَؿَّ  سْمل

ـْ  ُيقؾُمَػ  َكو طِمْػظِفِ  ِم ـْ  َمْعَؿرٌ  َأظْمؼَمَ ْهِري   قَم ـُ  اًْمَقًمِقدُ  زِم  ىَموَل  ىَموَل  اًمزُّ ٌْدِ  سْم  اعْمَِؾِؽ  قَم

ـْ  يَمونَ  قَمِؾقاو نَّ أَ  َأسَمَؾَغَؽ  ًُ  قَموِهَشيَ  ىَمَذَف  ومِقَؿ ـْ  َٓ  ىُمْؾ يِن  ىَمدْ  َوًَمِؽ ـْ  َرضُماَلنِ  َأظْمؼَمَ  ِم

ـُ  ؾَمَؾَؿيَ  َأسُمق ىَمْقِمَؽ  ٌْدِ  سْم ـِ  قَم مْحَ ـُ  سَمْؽلرِ  َوَأسُمق اًمرَّ ٌْلدِ  سْمل ـِ  قَم مْحَ ِـ  اًملرَّ  َأنَّ  احْلَلوِرِث  سْمل
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ًْ  قَمـَْفوريض اهلُل  قَموِهَشيَ  ًه  قَملكِم   يَملونَ :هَلُلَه  ىَموًَمل لؾ  ًَ أي - وَمَراضَمُعلقهُ  ،ؿَملْلهِنَو ذِم  ُم

 وَمَؾلؿْ   -يقؾملػ سملـ هشلوم ملعوىمقلؾ أن اعمراضمعلي وىمعلً  ،راضمعقا اًمزهري

ًه  َوىَموَل  ،َيْرضِمعْ  ؾ  ًَ  .ذًمؽ سمغػم ذى مل أي يرضمع ومؾؿ وىمقًمف .ومِقفِ  ؿَمؽ   سماَِل  ُم

 ذم مًللؾه قمللكم ويمللونقمللـ ىمقًمللف ) ىمللول احلللوومظ اسمللـ طمجللر ذم اًمػللتح

 ومقفلو يؼؾ مل أي اًمالم ويمن اًمًلم سمًؽقن ومؾٌعضفؿ ،اظمتؾػقا صمؿ (:)ؿملهنو

ًَ  ؿمقئو  ( اهل.يـؽر ومل يثًٌ مل وىمػ :أي ،سموًمتشديد وًمٌعضفؿ ،ؿؾِ وم

 شمؼلرب اًمـوصٌي مـ ومقف ظمػم ٓ مـ سمعض ويملن وىمول احلوومظ يمذًمؽ:)

 ًمعؾؿفللؿ وضمفللف همللػم إمم قموهشللي ىمللقل ومحرومللقا ،اًمؽذسمللي هبللذه أمقللي سمـللل إمم

 احلللؼ أن ًمؾقًمقللد اًمزهللري سملللم طمتللك صللحتفو ومظـللقا ،قمللكم ـقملل سمللوكحراومفؿ

 اهل. (ظمػماً  شمعومم اهلل ومجزاه ذًمؽ ظمالف

 ،أيضلو ذًملؽ يعتؼد يمون اعمؾؽ قمٌد سمـ هشوم أن اًمزهري قمـ ضموء وىمد

 اًمشوومعل قمـ احلؾقاين قمكم سمـ احلًـ قمـ مًـده ذم ؿمقٌي سمـ يعؼقب وملظمرج

 ،اعمؾلؽ قمٌلد سملـ شلومه قملغم يًلور سملـ ؾمؾقهن دظمؾ :ىمول ،قمؿل طمدصمـو :ىمول

 يملذسمً ىملول ،أيب سمـ اهلل قمٌد ىمول ،هق مـ يمؼمه شمقمم اًمذي ؾمؾقهن يو :ًمف ومؼول

 سملـ يلو :ومؼلول ،اًمزهلري وملدظمؾ ،يؼلقل سمله أقمؾؿ اعمممـلم أمػم :ىمول ،قمكم هق

 أكلو :ومؼلول ،قملكم هلق يملذسمً :ىمول ،أيب سمـا :ىمول ،يمؼمه شمقمم اًمذي مـ ؿمفوب

 يمذسمً مو اًمؽذب أطمؾ اهلل أن اًمًهء مـ مـود كودى ًمق واهلل ،أسموًمؽ ٓ أيمذب
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 قمٌلد يمؼمه شمقمم اًمذي أن قموهشي قمـ وقمؾؼؿي اهلل وقمٌقد وؾمعقد قمروة طمدصمـل

 ذم اًمػتح. هؽذا ،أيب سمـ اهلل

 لحقحي طمقلـه ؿملووره اًميمه ورد ذم إطموديلٌ  -أمو ىمقل ؾمقدكو قمكم

:  -رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم أمر اًمًقدة قموهشلي قمؾقفلو رولقان اهلل

.. ومؼد ىمول احلوومظ اسمـ طمجر مٌقــو ؾملٌى ذًملؽ اًمؼلقل (واًمـًوء ؾمقاهو يمثر)

 محؾلف قملكم ىموًملف اًمذي اًمؽالم وهذا وإفمفور قمذر ؾمقدكو قمكم يمرم اهلل وضمفف:)

 سمًٌى اًمؼؾؼ مـ قمـده رأى عمو ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اًمـٌل ضموكٌو شمرضمقح قمؾقف

 إذا أكف قمكمٌ  ومرأى ،ةاًمغػم ؿمديد ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم ويمون ،ىمقؾ اًمذي اًمؼقل

 ومللقؿؽـ ،سمراءهتللو يتحؼللؼ أن إمم سمًللٌٌفو اًمؼؾللؼ مللـ قمـللده مللو ؾمللؽـ ومورىمفللو

 وىمللول ،أؿمللدمهو ًمللذهوب اًميللريـ أظمللػ ارشمؽللوب مـللف ويًللتػود ،رضمعتفللو

 واقمتؼد ،ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اًمـٌل طمؼ ذم اعم ؾحي هق ذًمؽ رأى :اًمثقري

 ظملوـمره راطملي إلرادة :اًمـ لقحي ذم ضمفلده ومٌلذل ،اكزقموضمف مـ رأى عمو ذًمؽ

 سموإلؿمورة قمكم ذزم مل :مجرة أيب سمـ حمؿد أسمق اًمشقخ وىمول ،ؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم

 ذم إملر ومػلقض ،شم لدىمؽ اجلوريلي وؾملؾ سمؼقًملف ذًملؽ قمؼى ٕكف :سمػراىمفو

 شمعجقللؾ أردت إن :ىمللول ومؽلكللف ،ؾمللؾؿ و قمؾقللف اهلل صللغم اًمـٌللل كظللر إمم ذًمللؽ

 أن إمم إملر طمؼقؼلي قملـ وموسمحلٌ ذًملؽ ظمالف أردت وأن ،ومػورىمفو اًمراطمي

 مل وهلل ،قمؾؿتلف سمله إٓ ختؼمه ٓ سمريرة أن يتحؼؼ يمون ٕكف :سمراءهتو قمغم شمطؾع
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( اهللل، ومؽللون ذم ىمقًمللف )وؾمللؾ اجلوريللي اعمحضللي اًمللؼماءة إٓ قموهشللي مللـ شمعؾللؿ

شم دىمؽ( أيمؼم دًمقؾ قمغم اًمذي ذيمركو مـ أن ؾمقدكو قمكم يملرم اهلل وضمفلف أراد 

إكه  :ومل يرد ـمالىمفو ،ؾؿ اًمٌحٌ قمـ احلؼقؼيمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾم

ٕكف ٓ يطقؼ أن يرى طمٌقٌلف صلغم اهلل  :ىمول ذًمؽ ًمتعجقؾ اًمراطمي ًمرؾمقل اهلل

ٕن اًمؽلالم إول يريلد  :قمؾقف وؾمؾؿ قمغم هذه احلوًمي، ومعؼى سمًمال اجلوريي

وأهنو  ،صمؿ يؼقل ؾمؾ اجلوريي ًمعؾؿ ؾمقدكو قمكم أن اجلوريي ًمـ شمؽذب ،سمف راطمتف

 قمـ قموهشي ريض اهلل قمـفو إٓ يمؾ ظمػم. ٓ شمعؾؿ

 ريض اهلل قمللـفه أؾمللوميؾمللقدكو و قمللكمؾمللقدكو  اظمت للوص ذم واًمعؾللي

 :يػورىمف مل صمؿ ،صغره طمول مـ رسموه ٕكف :يموًمقًمد قمـده يمون قمؾقو أن سموعمشوورة

 ومللقه سموعمشللوورة خم قصللو يمللون ومؾللذًمؽ ،وموـمؿللي سمتللزويٍ اشم للوًمف وازداد سمللؾ

 يمعلكم ومفق أؾمومي وأمو ،همػمه مـ أيمثر أطمقاًمف قمغم اـمالقمف عمزيد :سملهؾف يتعؾؼ

 قمؾقلف يطؾؼلقن يملوكقا وًملذًمؽ ،واعمحٌي آظمت وص ومزيد اعمالزمي ـمقل ذم

 يملون ًمؽقكف وأمف أسمقف دون وظم ف ،ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل طمى أكف

 ملو اًملذهـ صلػوء ملـ ًمؾشلوب أن وذًملؽ :مـف أؾمـ قمكم يمون نإو يمعكم ؿموسمو

 اعمًلـ ٕن :اعمًلـ مـ ًمف يظفر سمه اجلقاب قمغم ضمرأة أيمثر وٕكف :ًمغػمه ًمقس

 واعمًلمول شملورة ًمؾؼوهلؾ رقمويلي ًملف يظفر مو أظمػك ومرسمه ،اًمعوىمٌي حيًى هموًمٌو

 .أظمرىشمورة  قمـف
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ويـٌغل يمهل إدب مع أصلحوب اًمـٌلل حمؿلد صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ 

 ومنن ذم ذًمؽ إيالم ًمؼؾٌلف صلغم :وقمدم إصمورة اًمعداوة هلؿ وٓ اًمشؽقك طمقهلؿ

ـْ وم :وهلق اًملذي طملذركو ملـ ذًملؽ :اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وإؾملوءة أدب معلف  َأيِب  َعل

 َٓ :))َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ  اهلُل َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  ىَموَل :ىَموَل  ريض اهلل قمـف اخْلُْدِري   ؾَمِعقدٍ 

مْ  َؾنِنَّ  َأْصَحاِب  َتُسب وا ـُ َٓ  َأَحةِدِهمْ  ُمةدَّ  َبَؾة َ  َمةا َذَهًبةا ُأُحةدٍ  ِمْثَل  َأْكَػَق  َفوْ  َأَحَد  َو

 .أظمرضمف اًمٌخوري ومًؾؿ وأمحد(( َكِصقَػهُ 

أمو مو ضمرى سملم أم اعمممـلم اًمًقدة قموهشي وؾمقدكو قمكم سمـ أيب ـموًمى.. 

وًمؾؿجتفلد  ،ومفق أصمر ومتـي طمويمفو أقمداء اًمديـ، يمون يمؾ مـ اًم لحوسمي جمتفلد

ريض اهلل  وًمؾؿخطئ مـفؿ أضمر، ومؼد يموكلً اًمًلقدة قموهشلي ،اعم قى أضمران

وأن ُيؼلتص ملـفؿ، سمقلـه يملون يلرى ريض اهلل قمـلف شمطوًملى سمؼتؾلي قملثهن  قمـفو

ؾمقدكو قمكم يمرم اهلل وضمفف أن شمقـمقد أملر احلؽلؿ أهلؿ وأومم طمتلك ٓ يتػّؾلً 

وملنذا  ،ويمون يـتظر ملـ أوًمقلوء قملثهن أن يتحلويمؿقا إًمقلف إمر قمغم اعمًؾؿلم،

ذا ملـ ؾملقدكو ومل يؽـ ه، ىمتص مـفإ ..صمًٌ قمغم أطمد سمعقـف أكف ممـ ىمتؾ قمثهن

قمكم يمرم اهلل وضمفف رووء سمؼتؾ ؾمقدكو قمثهن سمـ قمػون ريض اهلل قمـف يمه يؼقل 

 يلقم قمكم ؾمؿع :ىمول طمػص أيب قمـسمعض اجلفؾي، واًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ مو ورد 

 :ومؼلوًمقا ،ومرضمعلقا ،يؼقًملقن ملو اكظروا :ومؼول ،اعمممـلم أم شمؾؼوء صقشمو اجلؿؾ

 .أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي. ظمزيو قمثهن يسمؼتؾ أطمؾؾ اًمؾفؿ :ومؼول ،قمثهن سمؼتؾي هيتػقن
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قمـلدمو قمؾلؿ أن أم  يملرم اهلل وضمفلف وورد أن ؾمقدكو قمكم سملـ أيب ـموًملى

 واًملؼم واجلٌؾ اًمًفؾ ذم قمثهن ىمتؾي اهلل ًمعـاعمممـلم شمؾعـ ىمتؾي قمثهن.. ىمول:)

 .أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي (واًمٌحر

ـْ وًمؽـفو ومتـي ىمد أظمؼم قمـفلو رؾملقل اهلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ وم  َأيِب  َعل

ـِ  ًمَِعللكِم   ىَمللوَل  َوؾَمللؾَّؿَ  قَمَؾْقللفِ  اهلُل َصللغمَّ  اهللِ َرؾُمللقَل  َأنَّ  َراومِللعٍ  ةةهُ :))ـَموًمِللٍى  َأيِب  سْملل  إِكَّ

 :َؿةاَل  ،َكَعةمْ  :َؿةاَل  اهللِ؟! َرُشةوَل  َيةا َأَكةا :َؿةاَل  ،َأْمةرٌ  َظائَِشةَ  َوَبْغَ  َبْقـََك  َشَقُؽونُ 

انَ  إَِذا َوَفؽِنْ  ،َٓ  َؿاَل  اهللِ؟! َرُشوَل  َيا ُهمْ َأْصَؼا َؾَلَكا :َؿاَل  ،َكَعمْ  َؿاَل  ؟!َأَكا  َذفَِك  ـَ

 .أظمرضمف اإلموم أمحد واًمطؼماين واًمٌزار(( َمْلَمـَِفا إَِػ  َؾاْرُدْدَها

وىمد أظمؼم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أمَّ اعمممـلم اًمًقدة قموهشي سمه 

ـِ  ىَمْقسٍ ؾمقؽقن، ومعـ  ًْ أَ  عَمَّو: ىَموَل  طَموِزمٍ  َأيِب  سْم ٌََؾ ًْ  قَموِهَشيُ  ىْم  قَملوِمرٍ  سَمـِل ِمَقوهَ  سَمَؾَغ

ًْ  ًَمْقاًل  ٌََح ًْ  .اًْمِؽاَلُب  َك   َأيُّ  :ىَموًَمل
ٍ
ًْ  ،احْلَلْقَأِب  َملوءُ  ىَملوًُمقا ؟َهلَذا َملوء  َملو :ىَموًَمل

ِل َّٓ  َأفُمـُـّ ـْ  سَمْعُض  وَمَؼوَل  ،َراضِمَعيٌ  َأين   إِ اكِ  شَمْؼَدِملمَ  سَمْؾ  :َمَعَفو يَمونَ  َم ِؾؿُ  وَمػَمَ ًْ  قنَ اعْمُ

ًْ  ،سَمْقـِِفؿْ  َذاَت  َوضَمؾَّ  قَمزَّ  اهلل وَمُقْ ِؾُح   َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  اهلُل َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقَل  إِنَّ  :ىَموًَم

ْقَف )) :َيْقمٍ  َذاَت  ًَمـَو ىَموَل  نَّ  ـَ ـُ ْوَأِب  ـَِّلُب  َظَؾْقَفا َتـَْبُح  بِنِْحَدا أظمرضمف اإلملوم (( احْلَ

 .أمحد

ـْ  :وقمـف أيضو أي ـِ  ىَمْقسِ  قَم  ريض اهلل قمـفو قَموِهَشيَ  َأنَّ  طَموِزمٍ  يِب أَ  سْم

 ًْ ًْ  عَمَّو: ىَموًَم ًْ  احْلَْقَأِب  قَمغَم  َأشَم ٌَوَح  ؾَمِؿَع ًْ  ،اًْمِؽاَلِب  ُك ِل َمو :وَمَؼوًَم َّٓ  َأفُمـُـّ  إِ
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ُتُؽنَّ :))ًَمـَو ىَموَل  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  اهلُل َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقَل  إِنَّ  َراضِمَعيٌ   َظَؾْقَفا َتـَْبُح  َأيَّ

ْوَأِب  ُب ـَِّل  سَمػْمُ  هَلَو وَمَؼوَل  ((احْلَ ك ؟!شَمْرضِمِعلمَ : اًمزُّ ًَ  ُيْ ِؾَح  َأنْ  َوضَمؾَّ  قَمزَّ  اهلل قَم

 .أظمرضمف اإلموم أمحد. اًمـَّوسِ  سَملْمَ  سمِِؽ 

 أيةتؽن:))ؾملؾؿ و قمؾقلف اهلل صلغم اهلل رؾمقل ىمول :ىمول قمٌوس سمـ قمـو

أظمرضمف اسملـ (( ـادت ما بعد تـجو ـثرة ؿتذ حوَلا يؼتل ِب بَ دْ إَ  اْلؿل صاحبة

  .أيب ؿمقٌي

 أيةتؽن:))ًمـًلوهف ىملول ؾملؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل نأوذم روايي: 

 يؿقـفةا ظةن يؼتةل احلةوأب ـّلب تـبحفا حتى خترج إدبب اْلؿل صاحبة

 .أظمرضمف اًمٌزار(( ـادت ما بعد من وتـجو ـثرة ؿتذ صمَلا وظن

 ؾملؾؿ و قمؾقلف اهلل صغم اًمـٌل ذيمر: ىموًمً قمـفو اهلل ريض ؾمؾؿي أم قمـو

 ومؼللول ريض اهلل قمـفللو، قموهشللي ومضللحؽً ،اعمللممـلم أمفللوت سمعللض ظمللروج

 مةن وفقت إن: ؾؼال ظع إػ افتػت ثم ،أكت تؽو  ٓ أن محرا  يا اكظري)):

 .أظمرضمف احلويمؿ ذم اعمًتدرك(( ِبا ؾارؾق صقئا أمرها

وىمد شمذيمّرت اًمًقدة قموهشي ريض اهلل قمـفو يمؾ ذًمؽ قمـد كٌوح اًمؽالب 

 رضملالً  َخًلم اوأطميؾقفو قمـد موء احلقأب: همػم أهنؿ همرروا قمؾقفو طمقٌ قم

 .يمذاب هلو اعمخؼم وأن احلقأب، سمهء ًمقس هذا أن ؿمفدوا

 .اإلؾمالم ذم زورت ؿمفودة أول وهل: اًمشعٌل ىمول
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سملهنو مـ اهلؾ  وىمد ؿمفد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمؾًقد قموهشي

 حيلدث ضمـلديو ؾملؿعً :ىملول ياًمٌٍمل احلًـ عـظمروضمفو هذا، وم اجلـي مع

 ؿةادِتم يةدخل وامؿبةل أكتم ـقف:))ىمول وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمـ

 ،أظمَلةم بؿثةل ظؿؾةوا وان اهلل رشةول يةا :ؿافوا ،افـار أتباظفم ويدخل اْلـة

 :ؿةال ،اهلل رشةول يا ذفك يؽون وأكى وا:ؿاف ،أظمَلم بؿثل ظؾؿوا وان :ؾؼال

أظمرضملف (( أحةدثوا بةم افـةار تبةاعإ ويةدخل ،َلةم شبق بم اْلـة ؿادِتم يدخل

 .اًمطؼماين

 وؾملللؾؿ قمؾقلللف اهلل صلللغم اهلل رؾملللقل قملللـ اًملللقهن سملللـ طمذيػلللي وقملللـ

 ِبم وشقتلشى ،بصحبتفم َلم اهلل يغػرها زفة بعدي صحابٕ يؽون:))ىمول

 .أظمرضمف اًمطؼماين(( افـار يف مـاخرهم ظذ اهلل يؽبفم بعدهم ؿوم

 وؾملللؾؿ قمؾقلللف اهلل صلللغم اهلل رؾملللقل ؾملللؿعً ىملللول طمذيػلللي وقملللـ

 .أظمرضمف اًمٌزار(( افـار معه من وفقدخؾن ،اْلـة ؾتـة أمر فقدخؾن:))يؼقل

 ؟اجلؿلؾ يلقم ىمؾلً ؟شمؽلقن ٓ أن مـعلؽ ملو ؾقلىم ىمول سمؽرة أسمك وقمـ

 ٓ هؾؽةى ؿةوم ُيةرج:))يؼلقل وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل ؾمؿعً :ىمول

 .واًمٌفؼل ًمٌزارأظمرضمف ا(( اْلـة يف ؿائدهم امرأة ؿائدهم يػؾحون

ومل يرض أمػم اعمممـلم ؾمقدكو قمكم سملـ أيب ـموًملى أن يًلى أطملٌد ملـ  

ومل حيؽؿ سمؽػرهؿ ىمط، سملؾ مل يلرض سملوحلؽؿ  ،أشمٌوقمف أطمدًا مـ اًمػريؼ أظمر
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 ىمقلؾ :اجلؿلؾ أهلؾ قملـ قملكم ؾملئؾ: ىملول اًمٌخلؽمى أسمك ـقمؾقفؿ سموًمـػوق، ومع

 اعمـلوومؼلم إن :ىملول ؟هؿ أمـوومؼقن ىمقؾ ،ومروا اًمنمك مـ :ىمول ؟هؿ أمنميمقن

أظمرضملف اًمٌقفؼلل . قمؾقـلو سمغلقا إظمقاكـو :ىمول ؟هؿ ومه ىمقؾ ،ىمؾقال إٓ اهلل يذيمرون ٓ

 .واسمـ أيب ؿمقٌي

وملكظر إمم ىمقًمف )إظمقاكـو( ممو يدل قمغم رىمل اخللالف اًملذي يملون سمقلـفؿ 

 قمؾقفؿ روقان اهلل شمعومم.

قمـ اًمتدومقػ قمغم اجلريح وىمتؾ  ؾمقدكو قمكم يمرم اهلل وضمفف وىمد هنك

دسمر مـفؿ ذم شمؾؽ اعمعريمي  قمؾقف روقان اهلل، ٕكف مل يؽـ مؼ قده ىمتفؾؿ اعم

وهلذا ىمول مروان سمـ احلؽؿ ًمًقدكو قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم طمقـه ، سمؾ ردقمفؿ

 أيب سمـ قمكم أسمقؽ مـ همؾٌي أطمًـ أطمدا رأيً مودظمؾ قمؾقف ذم اعمديـي: 

سمـ احلًلم أي قمكم  -: ىمؾً ؟ اجلؿؾ يقم إيوكو همؾٌتف قمـ أطمدصمؽ أٓ ،ـموًمى

 قمغم سمعضـو محؾ صمؿ ،شمقاومؼـو اجلؿؾ يقم اًمتؼقـو عمو: ىمول ،أقمؾؿ إمػم  -

 ؼتؾيُ  ٓ: ًمعكم صورخ ومٍمخ ،اهنزمقا أن اًمٌٍمة أهؾ يـشى ومؾؿ ،سمعض

 ومـ ،آمـ ومفق داره سموب قمؾقف أهمؾؼ ومـ ،ضمريح قمغم يذومػ وٓ ،مدسمر

 إمم رؾمؾًأ صمؿ ،ومالن دار دظمؾً يمـً وىمد: مروان ىمول ،آمـ اًمًالح ـمرح

 ومؽؾؿقه ضمعػر سمـ اهلل قمٌد و ،قمٌوس سمـ اهلل قمٌد و ،قمكم اسمـل طمًلم و طمًـ
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 أسمويعف طمتك كػز شمطقى مو واهلل ٓ ومؼؾً ،ؿموء طمقٌ ومؾقتقضمف آمـ هق: ىمول

  .أظمرضمف اًمٌقفؼل. ؿمئً طمقٌ اذهى: ىمول صمؿ ،ومٌويعتف

 يطؾلٌـ ٓ :قملكم ىملول ..اجلؿلؾ أهلؾ اهنلزم عمو :ىمول اًمٌخؽمي أيب قمـ و

 ًمؽلؿ وًملقس ،ًمؽؿ ومفق ؾمالح أو داسمي مـ يمون ومو ،اًمعًؽر مـ ظمورضمو قمٌد

 أرسمعلي ومؾتعتلد زوضمفلو ىمتلؾ املرأة وأي ،اهلل وملراهض قمغم واعمقاريٌ ،وًمد أم

 ؟كًلوؤهؿ ًمـلو حتؾ وٓ دموؤهؿ ًمـو حتؾ اعمممـلم أمػم يو :ىموًمقا ،وقمنما أؿمفر

 فومؽؿؾمل ومفلوشمقا :ىملول ،اًمؼٌؾي أهؾ ذم اًمًػمة يمذًمؽ :ومؼول ،ومخوصؿقه ىمول

 :وىمللوًمقا ،ومػرىملقا :ىمللول ؟!وىموهلدهؿ إمللر رأس ومفلل قموهشللي قملغم واىمرقملقا

  .أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي. قمكم ومخ ؿفؿ :ىمول ،اهلل كًتغػر

 إكله :ومؼلول :ىملول ؟اًمذريي ؾمٌل ذم شمرى مو :اجلؿؾ يقم ًمعكم قمهر ىمولو

 .قٌيأظمرضمف اسمـ أيب ؿمك. ظموًمػـو هذا همػم ىمؾً ًمق :ىمول ،وـَ ؾَ وشمَ ىمَ  ـْ مَ  وـَ ؾْ وشمَ ىمَ 

وىمد ذيمر ذم اًمًػمة احلؾٌقي أن ؾمقدكو قمكم يمرم اهلل وضمفف ىمد صلغم قملغم 

 اًمؼتغم مـ اًمػريؼلم.
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أمللو إيمرامللف ٕم اعمللممـلم قموهشللي قمؾقفللو روللقان اهلل ومحللدث قمـللف وٓ 

ٌلؾ أىم ..طمرج، ومعـدمو اكتفلً اعمعريملي وأدظمؾلً اًمًلقدة قموهشلي إمم اًمٌٍملة

 اهلل ريض ًمعوهشلي متقضمفلوً  سمغؾتف قمغمؾمقدكو قمكم سمـ أيب ـموًمى يمرم اهلل وضمفف 

 يـٌغلل رء سمؽؾ ضمفزهو صمؿ ،قمـدهو وىمعد قمؾقفو ؾمؾؿ قمؾقفو دظمؾ ومؾه قمـفو،

 وأملرهـ اعمعرووملوت، اًمٌٍملة أهلؾ كًلوء ملـ املرأة أرسمعللم هللو واظمتور هلو،

 وشمؾلثؿـ كًقة سملكؽـ شمعؾؿـفو ٓ: هلـ ىمول صمؿ اًمًققف، وشمؼؾقد اًمعههؿ سمؾٌس

 دمفلز: حمؿلد ٕظمقفلو وىملول شمؼرسمـفلو، وٓ سمعقد مـ طمقهلو ويمـ ،اًمرضمول مثؾ

 ؿمللققخ مللـ مجوقمللي ذم اًمللرمحـ قمٌللد أظموهللو معفللو ضمفللز روايللي وذم. معفللو

 ووىملػ وضمفلف اهلل يملرم قملكم إًمقفلو ضملوء ظمروضمفلو يلقم يملون ومؾله ،اًم حوسمي

 وسمللم سمقـلل يملون مو واهلل سمـل يو: وىموًمً وودقمتفؿ، ومقدقمفو وظمرضمً اًمـوس

 قمـلدي قمؾقلف معتٌتلل قملغم وإكف وأمحوهفو، اعمرأة سملم يؽقن مو إٓ اًمؼدم ذم قمكم

 وسمقـفلو سمقـل يمون مو وسمرت، واهلل صدىمً اًمـوس أهيو: قمكم ومؼول إظمقور، عمـ

 ؾملٌعي كحلق معفلو وذهلى وأظملرة، اًملدكقو ذم كٌلقؽؿ زوضمي وإهنو ذًمؽ، إٓ

 قمـلد وقمؾؿلً اعمديـلي إمم ضمعًر صمؿ طمجً، طمتك مؽي إمم ذهًٌ صمؿ: أمقول
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 وضملقهفـ قمـ يمشػـ ومنهنـ ،كًوء طمقهلو اًمرضمول همٓء أن مؽي إمم وصقهلو

 .يمرموً  إٓ ـموًمى أيب اسمـ يزداد ٓ واهلل: وىموًمً ومشؽرت ،احلول وقمرومـفو

واحلؽؿي مـ إرؾمول اًمـًوء معفو مؾلثهت ويمللهنـ رضملول هلل أكلف ًملق 

اًمطريلؼ وىمتؾقهلو واهتؿلقا رؾمول كًوء فموهرات ًمتعلرض هللو أهلؾ اًمػتـلي ذم 

ؾمقدكو قمكم سمؼتؾفو، ويمذًمؽ ًمق قمؾؿً أن اًمالت طمقهللو هلـ كًلوء عملو أمـلً، 

ومؾذًمؽ ضمعؾفو شمظلـ أهنلؿ رضملول ومتطؿلئـ كػًلفو، وأملرهـ سموٓسمتعلود قمـفلو 

ـ اهتؿ ؾمقدكو قملكم طمتك ٓ شمشؽ ومقفـ ًمق اىمؽمسمـ مـفو يمثػما، وهذا يرد قمغم م

لم قموهشي وأرؾمؾفو مع رضملول، ومؿلـ يملون مل حيؽمم أم اعمممـ فكيمرم اهلل وضمفف أ

، صمؿ أكف ىملد أرؾملؾ معفلو حمرمفلو وهلق اظمقهلو ًمقيًقا سمرضمول معفو هـ كًوء

 قمٌداًمرمحـ ومق يمون مـ معفو رضمول مل يؽـ ذم إمر ر ًمقضمقد أظمقفو معفو.

ومل يؽقكلقا كلوىمؿلم قملغم سمعضلفؿ  ،وهبذا يتٌلم ًمـو أهنؿ يموكقا جمتفلديـ

هبلؿ ذم أقملغم وملراديس اجلـلون ملع  ـلوومجع ، قمـفؿ أمجعلمومريض اهلل ،اًمٌعض

 آملم اًمؾفؿ آملم. ؾمقد اإلكس واجلون. ؾمقدكو وؾمقدهؿ حمؿد

وكعؾؿ مـ يمؾ ذًمؽ أن أم اعمممـلم اًمًقدة قموهشي قمؾقفو روقان اهلل ىمد 

 وظمووً اًمًقوؾمي واحلروب قمؾقفو روقان اهلل. ،ىموؾمً يمثػماً 
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وشمعؾؿلً ملـ  ،ملـ سمقلً اًمـٌلقة اًمٌملء اًمؽثلػم ًؼلد وقملأمو قمؾؿفو وم

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مو ضمعؾفو مرضمعو ًمؽٌور اًم حوسمي ذم يمثػٍم مـ 

متوسمعي ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾملؾؿ ومققملً قمـلف  ًومؼد يموك ،أمقر اًمديـ

سمؿثوسمي اًمقاؾملطي سمللم اًمـًلوء ورؾملقل اهلل صلغم  ًمو يمهؾفو ًمذًمؽ، وىمد يموك

َـّ يًلًمـفو ًمتًلل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقلف  نف وؾمؾؿ طمقٌ أاهلل قمؾق اًمـًوء يم

 أسمقللف قمللـ هشللوم عللـسمللذًمؽ مرضمعللو ذم اًمػؼللف واحلللديٌ، وم توؾمللؾؿ، وم للور

( قموهشلي ملـ سمشلعر وٓ سمػؼلف أقمؾلؿ وٓ سمػريضلي أقمؾلؿ أطملدا رأيً مو:)ىمول

 .أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي

دا أقمؾلؿ ملو رأيلً أطمل ): ىملول أسمقف قمـ أيضوً  قمروة سمـ هشوم قمـوقمـ 

سموًمؼرآن وٓ سمػريضي وٓ سمحالل وٓ سمحرام وٓ سمػؼف، وٓ سمطى، وٓ سمشعر، 

أظمرضملف ( -اهلل شمعلومم قمـفلو ريض  وٓ سمحديٌ اًمعرب وٓ سمـًلى ملـ قموهشلي 

  .واحلويمؿ اًمطؼماين

 ،اًمـلوس وأقمؾلؿ ،اًمـلوس أومؼلف قموهشلي يموكلً: رسموح أيب سمـ قمطوء وىمول

 .اًمعومي ذم رأيو اًمـوس وأطمًـ
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 اهلل صغم اًمـٌل أزواج مجقع قمؾؿ إمم قموهشي قمؾؿ مُجع ًمق: يُّ اًمزهر وىمول

 .أظمرضمف اًمطؼماين.أومضؾ قموهشي قمؾؿ ًمؽون اًمـًوء مجقع وقمؾؿ وؾمؾؿ قمؾقف

يملله ضمللوء ذم اًمٌخللوري  إًمقفللو ويعتللذر يؿللدطمفو طمًللون يؼللقل وومقفللو

 : واًمطؼماين

ٌَلللليٍ  شُمللللَزنُّ  َمللللو (1) َرَزانٌ  طَمَ للللونٌ   سمِِري
 

ـْ  (2)هَمْرصَملك َوشُمْ ٌُِح   اًْمَغَقاومِلؾِ  حُلُلقمِ  ِمل
 ومـ لللٌو ديـلللو اًمـلللوس ظملللػم ظمؾقؾلللي 

 
 اًمػقاوللؾ واعمؽرمللوت اهلللدى كٌللل
 هموًمللى سملـ ًملمى ملـ أصلؾ (3) ؼقؾلفقمَ  

 

 زاهلللؾ هملللػم جملللدهو اعمًلللوقمل يملللرام

 ظمقؿفلللللو اهلل ـمقلللللى ىملللللد مفذسملللللي 

 

 وسموـملللؾ ؾملللقء يملللؾ ملللـ ومطفرهلللو

 ىمؾتللللف قمـللللل ضمللللوء مللللو يمللللون ومللللنن 

 

 أكللللومكم إمم ؾمللللقـمل رومعللللً ومللللال

 سمالهلللط ًملللقس ىمقلللؾ دىمللل اًملللذي وإن 

 

 موطملؾ همػم امرئ ىمقل سمؾ اًمدهر سمؽ

 وكٍمللت طمققللً مللو وودي ويمقللػ 

 

 اعمحووملللللؾ زيلللللـ اهلل رؾملللللقل ٔل

 ومضللؾفو اًمـللوس قمللغم قمللول رشمللى ًمللف 

 

 اعمتطللللوول ؾمللللقرة قمـفللللو شمؼللللوس

ويمون منلوق إذا طملدث قملـ قموهشلي يؼلقل: طملدصمتـل اًم لودىمي اسمـلي  

 .قمـ منوق ذيمره اًمشعٌل .اًم ديؼ اًمؼميي اعمؼمأة سمؽذا ويمذا

                                                 

 أي: قمػقػي رزيـي. (1)

 اًمغرث اجلقع وهق إؾمتعورة قمـ يمػفو قمـ اًمغقٌي. (2)

 أي: يمريؿي. (3)
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وىمول منوق: رأيً مشقخي مـ أصحوب رؾملقل اهلل صلغم اهلل قمؾقلف 

 .أظمرضمف اًمطؼماين.وؾمؾؿ إيموسمر يًلًمقهنو قمـ اًمػراهض

ـْ و  َرؾُملقلِ  َأْصلَحوَب  قَمَؾْقـَلو َأؿْمَؽَؾ  َمو: ىَموَل  ريض اهلل قمـف ُمقؾَمك َأيِب  قَم

ٌٌ  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل لَلًْمـَو ىَملطُّ  طَملِدي ًَ َّٓ  قَموِهَشليَ  وَم  ِمـْلفُ  قِمـْلَدَهو َوضَملْدَكو إِ

 .أظمرضمف اًمؽممذي. قِمْؾًه 

اهلل شمعلومم ريض  أيضو قمـ اًمؼوؾمؿ سمـ حمؿد، ىمول: يموكً قموهشي  يورو

ىمد اؿمتغؾً سموًمػتقى زمـ أيب سمؽر وقمؿلر وقملثهن وهؾلؿ ضملرا إمم أن  -قمـفو 

 .موشمً

أروى  قمـ قمٌد اًمرمحـ اسمـ أيب اًمزكود قملـ أسمقلف ىملول: ملو رأيلً أطملداً و

ومؼقؾ ًمف مو أرواك يو أسمو قمٌد اهلل ىمول: ومو روايتل ملـ روايلي  ،ًمشعر مـ قمروة

 قموهشي مو يمون يـزل هبو رء إٓ أكشدت ومقف ؿمعرًا.

َتلوهُ  َيلووىمد يمون قمروة يؼقل ًمؾًقدة قموهشلي:  ـْ  َأقْمَجلُى  َٓ  ُأمَّ  وَمْفِؿلِؽ  ِمل

ًُ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقلِ  َزْوضَميُ  َأىُمقُل  َٓ  ،سَمْؽرٍ  َأيِب  َوسمِـْ ـْ  َأقْمَجُى  َو  ِمل

ْعرِ  قِمْؾِؿِؽ  ومِ  سمِوًمش  ـْ  َأوْ  اًمـَّلوسِ  َأقْمَؾلؿَ  َويَمونَ  ،سَمْؽرٍ  َأيِب  اسْمـَيُ  َأىُمقُل  ،اًمـَّوسِ  َوَأيَّ  َوِمل

ـْ  ،اًمـَّوسِ  َأقْمَؾؿِ  ـْ  َأقْمَجُى  َوًَمِؽ ـْ  ؟َُهلق يَمْقلَػ  سمِوًمط ى   قِمْؾِؿِؽ  ِم ـَ  َوِمل  ؟ُهلقَ  َأْيل

ًْ  :ىَموَل  سَم ًْ  ،َمـِْؽٌِفِ  قَمغَم  وَمَيَ يُ  َأْي :))َوىَموًَم  –وهق ًمؼلى شملدًمقؾ ًمعلروة  – قُمَريَّ

لَؼؿُ  يَملونَ  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقَل  إِنَّ  ًْ  آظِملرِ  ذِم  َأوْ  قُمْؿلِرهِ  آظِملرِ  قِمـْلدَ  َي
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ًْ  قُمْؿِرهِ  ـْ  اًْمَعَرِب  ُووُمقدُ  قَمَؾْقفِ  شَمْؼَدمُ  وَمَؽوَك ًُ ومَ  َوضْملفٍ  يُملؾ   ِمل َْكَعلوَت  ًَملفُ  َتـَْعل ْٕ  - ا

ًُ  -أي: شم ػ ًمف اًمدواء  ـْ  ًَمفُ  ُأقَموجِلَُفو َويُمـْ ، أي ملـ أظمرضمف اإلملوم أمحلد(( صَمؿَّ  وَمِؿ

 قمؾؿً اًمطى.صمؿَّ 

أًملػ طملديٌ وموهتلو وؾملؾؿ اهلل قمؾقلف صلغم وروى هلو قمـ رؾملقل اهلل 

طمديٌ وقمنمة أطموديٌ، اشمػؼ اًمٌخوري ومًؾؿ قمغم موهلي وأرسمعلي وؾملٌعلم 

، واكػرد اًمٌخلوري سملرسمعلي وَخًللم، ومًلؾؿ سمثهكقلي وؾملٌعلم، وروى طمديثو

روقان اهلل شمعلومم قمؾلقفؿ أمجعللم  -قمـفو ظمؾؼ يمثػم مـ اًم حوسمي، واًمتوسمعلم 

-. 

 

إٓ ىمقًمللف صللغم اهلل قمؾقللف  ريض اهلل قمـفللو قموهشلليؾمقدشمـوًمللق مل يللرد ذم 

َػْضةلِ  افـَِّسةا ِ  َظةَذ  َظائَِشةةَ  َؾْضَل  إِنَّ وؾمؾؿ:)) (( افطََّعةامِ  َشةائِرِ  َظةَذ  افثَِّريةدِ  ـَ

.. أظمرضمللف اًمٌخللوري ومًللؾؿ قمللـ أيب مقؾمللك، وأظمرضمللف أمحللد قمللـ أكللس يملله أظمرضمللف قمللـ أيب مقؾمللك أيضللو

ًمؽػوهو ومخرا ومـزًمي ومؼومو، وًمقضمى قمغم إمي أن شمعرف ومضلؾفو ومؽوكتلف 

ٺ  ٺ  ٿ    چ يـطؼ قمـ اهلقى  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اًمذي ٓ ىمقًمف ومنكف ،اًمعوًمقي

 ، ومؽقػ وىمد ورد ومقفو اًمؽثػم.{٠النجم: } چٿ   ٿ  
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 اجلـي ذم أزواضمؽ مـ، اهلل رؾمقل يو): ىموًمً أهنو ،ريض اهلل قمـفو ومعـفو

 سمؽرا يتزوج مل أكف ذاك أن إزمَّ  َؾ ق  ومخُ ): ىموًمً، ش مـفن إكك أما »: ىمول ((؟

 .أظمرضمف احلويمؿ واًمطؼماين واسمـ طمٌون (همػمي
: ىموًملً، وموـمؿلي ذيملر وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل أن، قموهشي قمـو

، ش ؟ وأخةرة افةدكقا يف زوجتةي تؽةو  أن ترضةغ أما»: ومؼول أكو، ومتؽؾؿً

 .أظمرضمف اسمـ طمٌون واحلويمؿ ش وأخرة افدكقا يف زوجتي ؾلكت»: ىمول، واهلل سمغم: ىمؾً

ظمرضملف اسملـ أيب أ(( اْلـة ىف زوجتى ظائشةوىمد ىمول صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:))

 .ؿمقٌي

 ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل زم ىمول: ىموًمً وقمـفو ريض اهلل قمـفو

  .أظمرضمف اًمطؼماين ((اْلـة يف زوجتي أريتك  أ ادوت ظع فقفون إكه):)
 زوجتةي أكةك ظؾؿت وؿد بادوت، أبال ما:))سمؾػظ قمًويمر اسمـ رواهو

 .((اْلـة يف

ـْ ريض اهلل قمـفو  فوقَمـْ و ِل   قَم هُ :))ىَموَل  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  اهلُل َصغمَّ  اًمـٌَّ نُ  إِكَّ  َفُقَفةوِّ

ـَّةِ  يِف  َظائَِشةَ  ـَفِّ  َبَقاَض  َرَأْيُت  َأ ِّ  َظَعَّ   .أظمرضمف اإلموم أمحد(( اْْلَ
 اهلل صلغم اهلل رؾملقل أن ـمؾحلي سمـ إؾمحوق سمـ م عىوذم روايي قمـ 

 ـةل  مةوي كبةذف ظةع فقفةون اْلـةة يف ظائشة أريت ؿد:))ىمول ؾمؾؿ و قمؾقف

  .أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ((ـػفا أرى
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ـْ و ـِ  قَمْؿِرو قَم ـْ  َكلوَل  َرضُملاًل  َأنَّ  هَموًمٍِى  سْم رِ  قِمـْلدَ  قَموِهَشليَ  ِمل ـِ  قَملهَّ  َيلوِهٍ  سْمل

( َوَشةؾَّمَ  َظَؾْقهِ صذ اهللُ  اهللِ َرُشولِ  َحبِقَبةَ  َأُتْمِذي َمـُْبوًحا َمْؼُبوًحا َأْؽِرْب :)وَمَؼوَل 

 .ويمؿأظمرضمف اًمؽممذي واحل
وًمؼللد يمللون رؾمللقل اهلل صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ خي للفو سموًمللدقمقات 

 قمؾقلف اهلل صلغم اًمـٌلل ملـ رأيلً عملو: ىموًملًاعمٌوريموت، ومعـفو ريض اهلل قمـفو 

 اؽػةةر افؾفةةم»: ومؼللول، زم اهلل ادع، اهلل رؾمللقل يللو: ىمؾللً، كػللس ـمقللى وؾمللؾؿ

 ومضلحؽً، ش أظؾـةت ومةا أست مةا، تةلخر ومةا ذكبفةا مةن تؼدم ما فعائشة

 صلغم اهلل رؾملقل هللو ىمول، اًمضحؽ مـ طمجرهو ذم رأؾمفو ؾمؼط طمتك شيقموه

 ومؼول ،دقموؤك ينين ٓ زم ومو: ومؼوًمً، ش ؟ دظائي أيرسك »: وؾمؾؿ قمؾقف اهلل

أظمرضملف اسملـ طمٌلون  ش صّلة ـل يف ٕمتي فدظائي إَّنا واهلل »: وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم

 .واًمٌزار

ػعللً هبللو إمللي وىمللد قمؾؿفللو وأرؿمللدهو إمم اًمللدقمقات اًمطقٌللي اًمتللل اكت

ًْ  سمعدهو، ومعـفو ريض اهلل قمـفو ًُ : ىَموًَم ًَ  اهللِ: َرؾُمقَل  َيو ىُمْؾ ًُ  َأين   ًَمقْ  َأَرَأْي  قَمِؾْؿ

ًُ  َمو اًْمَؼْدرِ  ًَمْقَؾيَ  ًُ  َملو َأوْ  َوضَملؾَّ  قَملزَّ  َريب   سمِفِ  َأْدقُمق يُمـْ  ُؿةوِل :))ىَملوَل  ،َأؾْملَلًُمفُ  يُمـْل

ب   َظُػو   إِكََّك  مَّ افؾف
 .واًمـًوهل أظمرضمف اإلموم أمحد واًمؽممذي(( َظـِّي َؾاْظُف  اْفَعْػوَ  َُتِ

وىمد يمون رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾملؾؿ يالـمػفلو ويتـلزل هللو ًم لغر 

ؾمـفو، ورسمه صدرت مـفو سمعض اًمؽؾهت.. ومه يمون يغضى مـفلو رؾملقل اهلل 
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اسملـ  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمؾ يمون يهزطمفو ويالـمػفو، ومؿـ ذًملؽ ملو أظمرضملف

اهلل صلغم أكف يمون سمقـفلو وسمللم رؾملقل اهلل  -اهلل شمعومم قمـفو ريض  قمـفوقمًويمر 

من ترضغ بقـةي وبقـةك ؟ أترضةغ بعؿةر بةن ))يمالم، ومؼول هلو:وؾمؾؿ قمؾقف 

-اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ صللغم قظ، ىمللول ىموًمللً: ٓ، قمؿللر ومللظ همؾلل ((؟ اِلطةةاب

صلغم ؟ ىموًمً: كعؿ، ومٌعٌ إًمقف رؾملقل اهلل  ((بقـي وبقـك أترضغ بلبقك)):

ىموًملً:  ((إن هذه من أمرهةا ـةذا ومةن أمرهةا ـةذا))ومؼول: ،ف وؾمؾؿاهلل قمؾق

ومؼؾً: اشمؼ اهلل، وٓ شمؼؾ إٓ طمؼو ! ىموًمً: ومروملع أسملق سمؽلر يلده ومرؿملؿ أكػلل، 

وىمول: أكً ٓ أم ًملؽ يوسمـلي أم روملون شمؼلقًملم احللؼ أكلً وأسملقك وٓ يؼقًملف 

ءَواًْمَعل – وموسمتذر مـخري يمللهنه قملزٓوانوؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم رؾمقل اهلل  َٓ  ْز

ؾَْمَػؾ اعْمَُشعَّى ُهقَ  سمِوعْمَد   ْٕ لِذي ًمِْؾَؿلَزاَدةِ  ا ومؼلول رؾملقل اهلل  - اعْمَلوء ِمـْلفُ  ُيْػلَرغ اًمَّ

! ىموًمً: صملؿ ىملوم إمم ضمريلدة ذم  ((ل كدظك َلذا اإكَّ )):-اهلل قمؾقف وؾمؾؿ صغم 

اهلل صلغم اًمٌقً ومجعؾ ييسمـل هبو، ومقًمقلً هورسملي مـلف ومؾزىملً سمرؾملقل اهلل 

ؾنكةا  ،أؿسؿت ظؾقك دا خرجت:))-اهلل قمؾقف وؾمؾؿ صغم ومؼول وؾمؾؿ قمؾقف 

-اهلل قمؾقف وؾمؾؿ صغم ، ومؾه ظمرج ىمؿً ومتـحقً رؾمقل اهلل ((ل كدظك َلذا

وؾملؾؿ اهلل قمؾقلف صلغم ومتًٌلؿ رؾملقل اهلل  ،وملسمقلً أن أومعلؾ ((اد ))، ومؼول:

 .((فؼد ــت من ؿبل صديدة افؾصوق ل بظفري))وىمول هلو:
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ـِ و ـِ  اًمـُّْعَهنِ  قَم لَتْلِذنُ  سَمْؽلرٍ  َأسُمق ضَموءَ : ىَموَل  سَمِشػمٍ  سْم ًْ ِلل   قَملغَم  َي صلغم اهلُل  اًمـٌَّ

ِؿعَ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  ًَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقلِ  قَمغَم  َصْقهَتَو َراومَِعيٌ  َوِهَل  قَموِهَشيَ  وَم

 َصلْقشَمِؽ  َأشَملْروَمِعلمَ  شَمـَوَوهَلَلووَ  ُروَملونَ  ُأم   اسْمـَيَ  َيو:))وَمَؼوَل  ،وَمَدظَمَؾ  ًَمفُ  وَمَلِذنَ  ،َوؾَمؾَّؿَ 

ِلُّ  وَمَحوَل  :ىَموَل  ((َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقلِ  قَمغَم   َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ

ِلُّ  ضَمَعَؾ  سَمْؽرٍ  َأسُمق ظَمَرَج  وَمَؾهَّ  :ىَموَل  ،َوسَمْقـََفو سَمْقـَفُ   َيُؼلقُل  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اًمـٌَّ

وَهوهَلَ  وَّ َٓ  :))وَيؽَمَ ُجلِ  َبْغَ  ُحْؾُت  َؿْد  َأ ِّ  َتَرْينَ  َأ  َأسُملق ضَملوءَ  صُملؿَّ  :ىَموَل  ((َوَبْقـَِك  افرَّ

 َأسُملق ًَملفُ  وَمَؼلوَل  ،وَملَدظَمَؾ  ًَملفُ  وَملَلِذنَ  ىَملوَل  ،ُيَضلوطِمُؽَفو وَمَقضَملَدهُ  قَمَؾْقفِ  وَموؾْمَتْلَذنَ  سَمْؽرٍ 

يَمويِن  اهلل َرؾُمقَل  َيو:))سَمْؽرٍ  يْملُتَهيِن  يَملَه  ؾِملْؾِؿُؽَه  ذِم  َأْذِ أظمرضملف (( طَملْرسمُِؽَه  ذِم  َأْذَ

 . اإلموم أمحد

ًْ  قَمـَْفلللو اهلُل َريِضَ وقمـفلللو  قَمَؾْقلللفِ  اهلُل َصلللغمَّ  اهللِ َرؾُملللقُل  زِم  ىَملللوَل : ىَموًَمللل

َْظَؾةةةمُ  إِ ِّ :))َوؾَملللؾَّؿَ  ـْةةةِت  إَِذا َٕ ـْةةةِت  َوإَِذا َراِضةةةَقةً  َظـِّةةةي ـُ  ((َؽْضةةةَبى َظةةةَعَّ  ـُ

 ًْ ًُ ):)ىَموًَم ـْ  وَمُؼْؾ ـَ  ِم ا:))وَمَؼوَل  ((؟َذًمَِؽ  شَمْعِرُف  َأْي ـْةِت  إَِذا َأمَّ  ..َراِضةَقةً  َظـِّةي ـُ

ةةةِك  ةةةدٍ  َوَربِّ  َٓ  َتُؼةةةوفِغَ  َؾنِكَّ ـْةةةِت  َوإَِذا ،حُمَؿَّ  َوَربِّ  َٓ  ُؿْؾةةةِت  ..َؽْضةةةَبى َظةةةَعَّ  ـُ

ًْ  ((إِْبَراِهقمَ  ًُ ((:ىَموًَم َّٓ  ْهُجرُ أَ  َمو اهللِ َرؾُمقَل  َيو واهللِ َأضَمْؾ  ىُمْؾ أظمرضمف (( اؾْمَؿَؽ  إِ

 .اًمٌخوري ومًؾؿ

ًْ وقمـفللو أيضللًو ريض اهلل قمـفللو   قَمَؾْقللفِ صللغم اهلُل  اهلل َرؾُمللقُل  يَمللونَ : ىَموًَملل

و َوؾَمؾَّؿَ  ًً
ِؿْعـَو ضَموًمِ ًَ ٌَْقونٍ  َوَصْقَت  ًَمَغًطو وَم  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقُل  وَمَؼومَ  ،ِص
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ٌَِشقَّيٌ  وَمنَِذا َوؾَمؾَّؿَ  ـُ  طَم ٌَْقونُ  شَمْزومِ  ((َؾاْكُظِري َتَعاَلْ  َظائَِشةُ  َيا:))وَمَؼوَل  ،طَمْقهَلَو َواًم  

 ًُ ًُ  وَمِجْئ ًُ  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقلِ  َمـِْؽِى  قَمغَم  حَلَْقلَّ  وَمَقَوْع  وَمَجَعْؾل

 ((َصةبِْعِت  َأَمةا َصةبِْعِت  َأَمةا:))زِم  وَمَؼلوَل  ،َرْأؾِملفِ  إمَِم  اعْمَـِْؽلِى  سَمللْمَ  َملو إًَِمْقَفلو َأْكُظرُ 

 ًْ ًُ :))ىَموًَملللل َْكُظللللرَ  َٓ  َأىُمللللقُل  وَمَجَعْؾلللل  ((قُمَؿللللرُ  ـَمَؾللللعَ  إِذْ  قِمـْللللَدهُ  َمـِْزًَمتِللللل ِٕ

 ًْ ًْ  ،قَمـَْفللو اًمـَّللوُس  وَمللوْروَمضَّ :))ىَموًَملل  قَمَؾْقللفِ صللغم اهلُل  اهلل َرؾُمللقُل  وَمَؼللوَل  :ىَموًَملل

َْكُظةةرُ  إِ ِّ :))َوؾَمللؾَّؿَ  ْكةةسِ  َصةةَقاضِغِ  إَِػ  َٕ ةة اْْلِ وا َؿةةْد  نِّ َواْْلِ  ((،ُظَؿةةرَ  ِمةةنْ  َؾةةر 

 ًْ ًُ :))ىَموًَم  .أظمرضمف اًمؽممذي(( وَمَرضَمْع

ًْ وقمـفو أيضًو ريض اهلل قمـفو  ًُ )):ىَموًَم ِلل   َمعَ  ظَمَرضْم  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اًمـٌَّ

ْ  ضَموِرَييٌ  َوَأَكو َأؾْمَػوِرهِ  سَمْعضِ  ذِم  َوؾَمؾَّؿَ  ْ  اًمؾَّْحلؿَ  َأمْحِْؾ  مَل  وسِ ًمِؾـَّل وَمَؼلوَل  ((َأسْملُدنْ  َومَل

ُمقا ُمقا ،شَمَؼللدَّ للوسَمْؼُتفُ  ((ُأَشةةابَِؼِك  َحتَّةةى َتَعةةاَلْ :))زِم  ىَمللوَل  صُمللؿَّ  ،وَمَتَؼللدَّ ًَ ٌَْؼُتفُ  وَم لل ًَ  ،وَم

 ًَ َؽ ًَ ًُ  إَِذا طَمتَّك قَمـ ل وَم ْؾ ًُ  اًمؾَّْحؿَ  مَحَ ًُ  َوسَمُدْك ق
ًِ ًُ  َوَك  سَمْعلضِ  ذِم  َمَعلفُ  ظَمَرضْمل

ُمقا ًمِؾـَّوسِ  وَمَؼوَل  ،َأؾْمَػوِرهِ  ُمقاوَمَتَؼل ،شَمَؼلدَّ  ((ُأَشةابَِؼِك  َحتَّةى َتَعةاَلْ :))ىَملوَل  صُملؿَّ  ،دَّ

وسَمْؼُتفُ  ًَ ٌََؼـِل وَم ًَ أظمرضملف اإلملوم أمحلد (( بِتِْؾةَك  َهِذهِ :))َيُؼقُل  َوُهقَ  َيْضَحُؽ  وَمَجَعَؾ  ،وَم

 .واًمـًوهل

ْونَ  يَموُكقا اًمـَّوَس  َأنَّ ريض اهلل قمـفو: فوقَمـْ و  قَموِهَشيَ  َيْقمَ  هِبََداَيوُهؿْ  َيَتَحرَّ

 .أظمرضمف مًؾؿ وأمحد. َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقلِ  َمْرَووةَ  سمَِذًمَِؽ  ٌَْتُغقنَ يَ 
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ـْ و ْونَ  اًمـَّلوُس  يَملونَ :ىَملوَل  قمروة قَم لَداَيوُهؿْ  َيَتَحلرَّ ًْ  ،قَموِهَشليَ  َيلْقمَ  هِبَ  ىَموًَمل

 َؾَؿيَ ؾَمل ُأم   إمَِم وؾملؾؿ أي: زوضموشمف صغم اهلل قمؾقف  -َصَقاطِمٌِل وَموضْمَتَؿعَ  :قَموِهَشيُ 

ـَ  ْونَ  اًمـَّوَس  إِنَّ  اهللوَ  ؾَمَؾَؿيَ  ُأمَّ  َيو :وَمُؼْؾ لَداَيوُهؿْ  َيَتَحرَّ لو ،قَموِهَشليَ  َيلْقمَ  هِبَ  ُكِريلدُ  َوإِكَّ

 اًمـَّوَس  َيْلُمرَ  َأنْ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقَل  وَمُؿِري ،قَموِهَشيُ  شُمِريُدهُ  يَمَه  اخْلػَْمَ 

ٌُ طَم  إًَِمْقفِ  هُيُْدوا َأنْ  ٌُ  َأوْ  يَمونَ  َمو ْق ًْ  ،َدارَ  َمو طَمْق  ؾَملَؾَؿيَ  ُأمُّ  َذًمِلَؽ  وَملَذيَمَرْت  :ىَموًَم

ِل   ًْ  ،َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  ًمِؾـٌَّ  ًَملفُ  َذيَملْرُت  ..إزَِمَّ  قَملودَ  وَمَؾهَّ  ،قَمـ ل وَمَلقْمَرَض  :ىَموًَم

 َٓ  َشةَؾَؿةَ  ُأمَّ  َيةا:))وَمَؼلوَل  ،ًَملفُ  َذيَملْرُت  اًمثَّوًمَِثليِ  ذِم  يَملونَ  وَمَؾهَّ  ،قَمـ ل وَمَلقْمَرَض  ،َذاكَ 

هُ  ،َظائَِشةَ  يِف  ُتْمِذيـِي ةاِ   يِف  َوَأَكةا اْفةَوْحيُ  َظةَعَّ  َكةَزَل  َما اهللوَ  َؾنِكَّ  ِمةـُْؽنَّ  اْمةَرَأةٍ  حِلَ

َها  .أظمرضمف اًمٌخوري(( َؽْرِ

ًْ وقمـفو ريض اهلل قمـفو  ًُ : ىَموًَم  ؾَّؿَ َوؾَمل قَمَؾْقلفِ  اهلُل َصلغمَّ  اهللِ َرؾُملقَل  َرَأْيل

لؿُ  َوُهلقَ  وَملَرسٍ  َمْعَروَمليِ  قَملغَم  َيَدْيفِ  َواِوًعو ًُ  ،َرضُملاًل  ُيَؽؾ   َواِولًعو َرَأْيُتلَؽ :))ىُمْؾل

ًَ  اًْمَؽْؾٌِلل   ِدطْمَقليَ  وَملَرسِ  َمْعَروَميِ  قَمغَم  َيَدْيَؽ  ُؿلفُ  َوَأْكل  ((؟َِوَرَأْيتِقةه:))ىَملوَل  ((شُمَؽؾ 

 ًْ يةةُل  َذاكِ :))ىَمللوَل  ((َكَعللؿْ :))ىَموًَملل ةةَّلم هِ َظَؾْقةة ِجْزِ ةةَّلمَ  ُيْؼِرُئةةِك  َوُهةةوَ  افسَّ  ((افسَّ

 ًْ للاَلمُ  َوقَمَؾْقللفِ :))ىَموًَملل ًَّ ا اهلل ضَمللَزاهُ  َوسَمَريَموشُمللفُ  اهلل َوَرمْحَلليُ  اًم ـْ  ظَمللػْمً  َصللوطِمٍى  ِملل

وطِمُى  وَمـِْعؿَ  ،َوَدظِمقؾٍ  ظِمقُؾ  َوكِْعؿَ  اًم َّ  .أظمرضمف اإلموم امحد ((اًمدَّ

ظِمقُؾ  :ؾُمْػَقونُ  ىَموَل  ْقُػ  اًمدَّ  .اًمضَّ
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 سملوًمؽرماؿمتفرت أم اعملممـلم اًمًلقدة قموهشلي قمؾقفلو رولقان اهلل وًمؼد 

ةَ  ُأم   عـواًمزهد ويمثرة اًم دىمي قمؾقفو روقان اهلل شمعومم، وم  سمـ سمعٌ: ىموًمً َذرَّ

 يقمئذ وهل سمطٌؼ، ومدقمً أًمػ موهي يؽقن همرارشملم ذم سمهل قموهشي إمم اًمزسمػم

 هلوت يضموريل يلو)):ىموًمً أمًً ومؾه: ىمول. اًمـوس ذم شمؼًؿ ومجعؾً صوهؿي،

ةَ  أم ومؼوًمً ((،ومطري  شمشلؽمي أن أكػؼلً وملقه اؾمتطعً أمو اعمممـلم أم يو: َذرَّ

(( ًمػعؾً ذيمرشمـل يمـً ًمق شمعـػقـل، ٓ)):ومؼوًمً قمؾقف؟ شمػطريـ حله سمدرهؿ

 .أظمرضمف سمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت

َللو: قَمـَْفللوريض اهلُل  وقمـفللو َي  َأنْ  َأَراَدْت  َأهنَّ  َرادَ َوأَ  ،ًمِْؾِعْتللِؼ  سَمِريللَرةَ  شَمْشللؽَمِ

ـُمقا َأنْ  َمَقاًمِقَفو َءَهلو َيْشؽَمِ َٓ ِلل   قَموِهَشليُ  وَملَذيَمَرْت  ،َو  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  ًمِؾـٌَّ

ِلُّ  هَلَو وَمَؼوَل  هَيا:))َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ َم  اْصَسِ َٓ ُ  َؾنِكَّ ًْ  ((َأْظَتَق  دَِنْ  اْفَو  :ىَموًَم

ِلُّ  َوُأِتَ  ًُ  سمَِؾْحؿٍ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  صغم اهلُل اًمـٌَّ َق  َملو َهلَذا وَمُؼْؾل  سَمِريلَرةَ  قَملغَم  سمِلفِ  شُمُ لد 

ا ُهوَ :))وَمَؼوَل  ةٌ  َوَفـَا َصَدَؿةٌ  ََلَ  .أظمرضمف اًمٌخوري ومًؾؿ وأمحد(( َهِديَّ

ومتض إيوم واًمًـقن ويذهى رؾملقل اهلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ إمم 

د إمم اعمديـي طمتلك أدريملف اعملرض ومو أن قمو ،مؽي اعمؽرمي ًمتلديي طمجي اًمقادع

 ،وأؿمتد سمف، وملؾمتلذن كًوهف أن يؿرض ذم سمقً قموهشي قمؾقفو روقان اهلل شمعومم

ـْ ويمون ىمد مرض ذم سمقً أم اعمممـلم مقؿقكي قمؾقفو رولقان، وم أم اعملممـلم  َعل
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ًْ  قَموِهَشيَ  ًِ  ذِم  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقُل  َمِرَض  عَمَّو:))ىَموًَم  ْقُؿقَكليَ مَ  سَمْقل

وَءهُ  وَموؾْمَتْلَذنَ  ًَ
َض  َأنْ  كِ  .أظمرضمف اإلموم أمحد(( ًَمفُ  وَمَلِذنَّ  سَمْقتِل ذِم  ُيَؿرَّ

ًْ وقمـفو ريض اهلل قمـفو   َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  صَمُؼَؾ  عَمَّو  َ :))ىَموًَم

َض  َأنْ  ذِم  َأْزَواضَمفُ  اؾْمَتْلَذنَ  َوضَمُعفُ  َواؿْمَتدَّ   . أظمرضمف اإلموم أمحد((ًَمفُ  وَمَلِذنَّ  ْقتِلسمَ  ذِم  ُيَؿرَّ

سمؾ يمون صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ طمري ًو قمغم أن يؽقن قمـلد قموهشلي، ومؼلد 

 َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقَل  َأنَّ  ورد قمـفو ريض اهلل قمـفو أهنو ىموًملً:))

َلُل  يَمونَ  ًْ ِذي َمَرِوفِ  ذِم  َي ـَ  ومِقلفِ  َموَت  اًمَّ ـَ أَ  ؟هَملًدا َأَكلو َأْيل  َيلْقمَ  ُيِريلدُ  ؟هَملًدا َأَكلو ْيل

ٌُ  َيُؽقنُ  َأْزَواضُمفُ  ًَمفُ  وَمَلِذنَ  قَموِهَشيَ  ًِ  ذِم  وَمَؽلونَ  ؿَملوءَ  طَمْقل  َملوَت  طَمتَّلك قَموِهَشليَ  سَمْقل

ًْ  ،قِمـْللَدَهو للِذي اًْمَقللْقمِ  ذِم  وَمللَهَت  :قَموِهَشلليُ  ىَموًَملل  ،سَمْقتِللل ذِم  ومِقللفِ  قَمللكَمَّ  َيللُدورُ  يَمللونَ  اًمَّ

ٌََضللفُ  ٌَلللْمَ  َرْأؾَمللفُ  َوإِنَّ  اهلل وَمَؼ أظمرضمللف (( ِريِؼللل ِريُؼللفُ  َوظَمللوًَمطَ  َوؾَمللْحِري َكْحللِري ًَم

 .اًمٌخوري

ًْ  وذم روايي قمـفو ريض اهلل قمـفلو صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقُل  يَملونَ  إِنْ :))ىَموًَمل

رُ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  ـَ  َمَرِوفِ  ذِم  ًَمَقَتَعذَّ ـَ  اًْمَقْقمَ  َأَكو َأْي ٌَْطوءً  هَملًدا َأَكو َأْي
 قَموِهَشليَ  ْقمِ ًمَِقل اؾْملتِ

ٌََضفُ  َيْقِمل يَمونَ  وَمَؾهَّ  ـَ  َوَكْحِري ؾَمْحِري سَملْمَ  اهلُل ىَم  .أظمرضمف اًمٌخوري(( سَمْقتِل ذِم  َوُدومِ

ومتللقذم رؾمللقل اهلل صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ ذم سمقتفللو وقمللغم طمجرهللو وذم 

كقسمتفو ويمون آظمر قمفدهو سمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أن مس ريؼفو ريؼلف، ومعـفلو 

 َوَيْقِمل سَمْقتِل ذِم  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  َموَت و ىموًمً:))ريض اهلل قمـف
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ٌْدُ  وَمَدظَمَؾ  َوَكْحِري ؾَمْحِري َوسَملْمَ  ـِ  قَم مْحَ ـُ  اًملرَّ  َرـْملٌى  ؾِملَقاكٌ  َوَمَعلفُ  سَمْؽلرٍ  َأيِب  سْمل

ًُ  إًَِمْقفِ  وَمـََظرَ  ًْ  طَموضَميً  ومِقفِ  ًَمفُ  َأنَّ  وَمَظـَـْ ٌُْتفُ  َوَكَػْضُتفُ  ْغُتفُ وَمَؿَض  وَمَلظَمْذشُمفُ  ىَموًَم  صُمؿَّ  َوـَمقَّ

َـّ  إًَِمْقفِ  َدوَمْعُتفُ  ـِ  وَموؾْمَت ًَ َتـاو َرَأْيُتفُ  َمو يَمَلطْم ًْ لَؼطَ  إزَِمَّ  َيْروَمُعلفُ  َذَهَى  صُمؿَّ  ىَمطُّ  ُم ًَ ـْ  وَم  ِمل

  َوضَمؾَّ  قَمزَّ  اهلل َأْدقُمق وَمَلظَمْذُت  َيِدهِ 
ٍ
يلُؾ  سمِفِ  ًَمفُ  َيْدقُمق يَمونَ  سمُِدقَموء لاَلم فِ قَمَؾْقل ضِمؼْمِ ًَّ  اًم

لهُ  وَمَروَملعَ  َذًمِلَؽ  َمَرِولفِ  ذِم  سمِلفِ  َيلْدعُ  وَمَؾلؿْ  َملِرَض  إَِذا سمِلفِ  َيلْدقُمق ُهقَ  َويَمونَ   إمَِم  سَمٍَمَ

 
ِ
َهء ًَّ ومِقُؼ  َوىَموَل  اًم قَْمغَم  اًمرَّ ْٕ ومِقُؼ  ا قَْمغَم  اًمرَّ ْٕ ًْ  َيْعـِلل ا لفُ  َووَموَول ًُ هللِ  وَموحْلَْؿلدُ ، َكْػ

ـْ  َيْقمٍ  آظِمرِ  ذِم  يِؼفِ َورِ  ِريِؼل سَملْمَ  مَجَعَ  اًمَِّذي لومِ  ِم ْكَقو َأيَّ ، زاد أظمرضملف اإلملوم أمحلد(( اًملدُّ

لِ اًمٌخوري:)) ـْ  َيْقمٍ  َوَأوَّ ظِمَرةِ  ِم ْٔ  .((ا
َـّ وذم روايي اًمٌخوري:)) َتـِدٌ  َوُهقَ  سمِفِ  وَموؾْمَت ًْ ، صغم اهلل ((َصْدِري إمَِم  ُم

 قمؾقف وؾمؾؿ وريض اهلل قمـفو.
ؾؿ ذم سمقلً اًمًلقدة قموهشلي قمؾقفلو ودومـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقلف وؾمل

  شمعومم، يمه شمؼدم ذم روايي اإلموم اًمٌخوري. روقان اهلل

مفله وومه أقمظؿفلو ملـ مـزًملي كوًمتفلو هلذه اًمنمليػي اًمطلوهرة اًمعػقػلي، 

ومريض اهلل قمـفلو وأرولوهو  ،معشورهحتدصمـو قمـفو ومؾـ كقذم هلو طمؼفو وٓ قمنم 

 .ـونومجعـو هبو ذم أقمغم ومراديس اجلـون إكف يمريؿ م
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وسمعد ووموة اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ران اًمًؽقن واًمتلمؾ قمغم 

اًمًقدة قموهشي قمؾقفو روقان اهلل شمعومم، ومؼد أصٌحً وطمقدة دون زوج أو 

ض قمؾقفؿ مـ ، وشمػقتحًس مـ أسمـوء إظمقهتوشموًمد، وىمد يموكً شمتؾؿس و

ًمؽٌػم، ومؼد أكزًمً اسمـ أظمتفو أؾمهء طمـون إمقمي واًمعطػ اًمٌمء اًمؽثػم ا

قمٌداهلل سمـ اًمزسمػم مـزًمي آسمـ، وشمؽـً سمف يمه أؾمؾػـو، وطملم موت أظمقهو 

حمؿد سمـ أيب سمؽر.. وؿً إًمقفو اسمـف )اًمؼوؾمؿ(، واسمـتف اًمطػؾي، وهلذا ذيمرهو 

 اًمؼوؾمؿ وىمول:)مو رأيً واًمدة ىمطُّ أسمرَّ مـفو(. 

قمـفو مع رؾمقل اهلل صغم  وقموؿمً  أم اعمممـلم اًمًقدة قموهشي ريض اهلل

اهلل قمؾقف وؾمؾؿ شمًع ؾمـقات، ومتقذم قمـفو وهل ذم اًمثومـي قمنمل ملـ قمؿرهلو، 

ـْ يمه شمؼدم  َج ىمول:) قُمْرَوةَ  قَم ِلُّ  شَمَزوَّ ًُ  َوِهَل  قَموِهَشيَ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ  سمِـْل

  ً ًُ  َوِهَل  هِبَو َوسَمـَك ؾِمـلِمَ  ؾِم عٍ  سمِـْ ًْ
ًْ  شمِ ًعو هُ قِمـْدَ  َوَمَؽَث ًْ

 .أظمرضمف اًمٌخوري( شمِ

وسمؼقً قمؾقفو روقان اهلل يموًمٌحر اًمزاظمر يزج سموًمعطلوء واًمـػلع ًمألملي 

ممو شمؾؼتف مـ سمقً اًمـٌقة ومـ اعمعلم اًمعذب اًم لوذم طمتلك اكتؼؾلً إمم ضملقار 

ويملون رهبو وكٌقفو صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، وملؾمؾؿً روطمفلو اًمطلوهرة ًمٌورهيلو، 

لم ملـ رمضلون ؾملـي ؾملٌع وَخًللم ملـ ذًمؽ  ًمقؾي اًمثالصموء ًمًٌع قمنمة مض



 

حسني العيدروس بن علوي بن عبداهلل 116 

، ـل قمـ ؾمػقون سمـ قمققـلي قملـ هشلوم سملـ قملروة قملـ أسمقلفهذيمره اعمدا .اهلجرة

، رواه اسمـ أيب ظمقثؿي قمـ قمققـلي وضملزم سملف اعملداهـلوىمقؾ وصمهكقي وَخًلم يمه 

 وىمد سمؾغً اًمًودؾمي واًمًتلم مـ قمؿرهو.

موشملً  أهنو ىموًمً يلقم اهلل شمعومم قمـفو ريض  أيضو قمـ أم ؾمؾؿي  يورو

 قمؾقلف اهلل صغم اهلل رؾمقل إمم اًمدكقو ذم يمون ؿمخص أطمى موت اًمققمقموهشي: 

 .ًمطؼمايناأظمرضمف و. أسموه ظمال مو اهلل اؾمتغػر: ىموًمً صمؿ ؾمؾؿ و
 أمللرت أن شمللدومـ ًمللقاًل ومللدومـً سمعللد اًمللقشمر سمللوًمٌؼقع وصللغم قمؾقفللوو 

ؾمعقد سمـ زيد، ومُشقعً ضمـوزهتو ذم اًمؾقلؾ ، وىمقؾ: أسمق هريرة اًم حويب اجلؾقؾ

مم اًمٌؼقع حتً أكقار اعمشوقمؾ اعم ـققمي مـ ضمريٍد مغؿقس ذم اًمزيً، ويمون إ

 اًمـوس وراء اجلـوزة سمويملم، ومؾؿ شُمَر ًمقؾي ذم اعمديـي أيمثر كوؾملًو ملـ شمؾلؽ اًمؾقؾلي،

كزل ذم ىمؼمهو َخًي: قمٌد اهلل وقمروة اسمـو اًملزسمػم واًمؼوؾملؿ سملـ حمؿلد ىمقؾ أكف و

 .ـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمؽروقمٌد اهلل اسمـ حمؿد سمـ أيب سمؽر وقمٌد اهلل سم

ومرمحفللو اهلل رمحللي إسمللرار وريض قمـفللو ومجعـللو هبللو ذم أقمللغم ومللراديس 

 اجلـون مع اًمـٌل اًمعدكون آملم اًمؾفؿ آملم.
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ـِ  ُكَػْقلؾِ أم اعمممـلم اًمعػقػي اًمطوهرة طمػ ي سمـلً قمؿلر سملـ  هل ٌْلدِ  سْمل  قَم

ـِ  اًْمُعّزى ـِ  -وىمقؾ: سمـ رسموح-،  ِرَيوِح  سْم ٌْدِ  سْم ـِ اهللِ   قَم ـِ  ىُمْرطِ  سْم وىمقلؾ: ،  َرَزاِح  سْم

 سمـ رسموح سمـ قمدي سمـ يمعى سمـ ًممي سمـ هموًمى سمـ ومفر.

 

 

ٌقى سمـ وهلى سملـ طمذاوملي سملـ مجلح، زيـى سمـً مظعقن سمـ طم وأمفو:

 . اجلؿحل مظعقن سمـل واًمًوهى وىُمدامي اهلل وقمٌقد قمثهن أظمً

 

وًمدت أم اعمممـلم اًمًقدة طمػ ي قمؾقفو روقان اهلل ىمٌؾ مٌعلٌ اًمـٌلل 

صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمخؿس ؾمـلم، أي ؾمـي َخس ىمٌلؾ اًمٌعثلي وقمؿلره صلغم 

(، ذم اًمقىمً اًمذي يموكً ومقف ىمريش 35صمقن قمومًو )وصمال يَخًاهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

شمٌـل اًمؽعٌي، يمه ذيملر ذًملؽ اسملـ ؾملعد ذم اًمطٌؼلوت، وذيملره ذم ؾملٌؾ اهللدى 

 واًمرؿمود.



 

حسني العيدروس بن علوي بن عبداهلل 121 

 

 

ىمٌؾ زواضمف مـ اًمـٌل صغم اهلل طمػ ي ريض اهلل قمـفو يموكً أم اعمممـلم 

ـِ  ـَْقسِ قمؾقف وؾمؾؿ زوضمو خلُ  ْفِؿل   طُمَذاوَميَ  سْم ًَّ اًمؼلرر، ويملون ىملد هلوضمر إمم  اًم

احلٌشي وطمي مع اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سملدرًا، وأصلقى ومقفلو سمجلروح 

ومؾه قمود إمم اعمديـي.. موت متلصمرا سمجراطمف شمؾؽ، وىمقؾ: أن ذًمؽ يمون ذم همزوة 

أطمد، واًم حقح إول، ومحزن ؾمقدكو قمؿر سمـ اخلطوب ريض اهلل قمـفو عمقت 

اعمفوضمر اعمجوهد، وطملزن يملذًمؽ ًمؽمملؾ اسمـتلف اًمشلوسمي اًم لغػمة ذم  زوج اسمـتف

هذا اًمعؿر، وأصوسمف اًمغؿ اًمشديد، ومؼد يموكً ذم اًمعنميـ مـ قمؿرهو، ويملون 

ذم يمؾ يقم يؾؿح ؿمٌوب اسمـتف يذوي وصٌوهو خيٌق، ويمون احلزن يزداد سمف يمؾله 

دظمؾ اًمٌقً وعمح احلزن وإؾملك قملغم وضملف اسمـتلف، وقملرف أن إيلوم متضل 

 قمؾقفو صمؼقؾي سمطقئي سمال زوج وٓ وًمد.

ومؼرر قمؾقف روقان اهلل شمعومم سمعد شمػؽػم قمؿقؼ أن خيؾ فو مـ وطملدهتو 

وطمزهنو، ويعقد هلو متعي احلقوة، ويزرع اًمٌفجلي واًمنلور ذم ىمؾٌفلو، ومؼلرر أن 

ن قمؾقللف روللقان اهلل وخيطللى هلللو، ومقىمللع اظمتقللوره قمللغم ؾمللقدكو قمللثهن سمللـ قمػلل

ف رىمقي سمـً اًمـٌلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ، وظم قصو أكف طمزيـ ًمػراق زوضمت

ومعرض قمؾقف اسمـتف طمػ ف، ومؼول ًمف قمثهن قمؾقف روقان اهلل أمفؾـل وىمتلًو، صملؿ 
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ًمؼقف سمعد أيوم ومؼول ًمف: ًمؼد سمدى زم أن ٓ أشملزوج يلقمل هلذا، ومػلقضملء هبلذا 

ًم لديؼ اًمرومض، وأظمذ يػؽر مرة أظمرى ومقىمع اظمتقوره قمغم ؾملقدكو أيب سمؽلر ا

ومؾؿ ذٌف أسملقسمؽر ريض اهلل قمـفووفملؾ صلومتًو،  ،فو قمؾقفريض اهلل قمـف، ومعرو

ومػقضمئ سمـ احلطوب قمؾقف روقان اهلل هبلذا اًم لؿً، وؿملعر أن يمؼميوهلف ىملد 

أهقـللً، ومؼللد ومفللؿ مللـ صللؿً اًم للديؼ اًمللرومض، وهللق اًمللذي ضمللوء سمـػًللف 

ومو مرت إٓ أيوم ىمالهؾ طمتلك ظمطٌفلو اًمـٌلل صلغم اهلل قمؾقلف  ًمقعروفو قمؾقف،

ٌْدَ ومعـ وؾمؾؿ،  ـَ  اهلل قَم ُث  قَملـُْفَه ريض اهلُل  قُمَؿلرَ  سْمل لد  ـَ  قُمَؿلرَ  َأنَّ  حُيَ  اخْلَطَّلوِب  سْمل

ًْ  طِملمَ  َؿ ًُ  طَمْػَ يُ  شَمَليَّ ـْ  قُمَؿلرَ  سمِـْ ـِ  ظُمـَلْقسِ  ِمل لْفِؿل   طُمَذاوَمليَ  سْمل ًَّ ـْ  َويَملونَ  اًم  ِمل

َ  سَملْدًرا ؿَملِفدَ  ىَملدْ  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقلِ  َأْصَحوِب   ىَملوَل  ِديـَليِ سمِوعمَْ  شُملُقذم 

ًُ  :قُمَؿرُ  ـَ  قُملْثَهنَ  وَمَؾِؼقل لونَ  سْمل ًُ  ،قَمػَّ ًُ  ،طَمْػَ ليَ  قَمَؾْقلفِ  وَمَعَرْول ًَ  إِنْ  :وَمُؼْؾل  ؿِملْئ

ًَ  طَمْػَ يَ  َأْكَؽْحُتَؽ  ًُ  ،َأْمِري ذِم  ؾَمَلْكُظرُ  :ىَموَل  ،قُمَؿرَ  سمِـْ  ىَملدْ  :وَمَؼلوَل  ،ًَمَقلوزِمَ  وَمَؾٌِْثل

َج  َٓ  َأنْ  زِم  سَمَدا ًُ  :قُمَؿرُ  ىَموَل  ،َذاهَ  َيْقِمل َأشَمَزوَّ ًُ  ،سَمْؽلرٍ  َأسَملو وَمَؾِؼق ًَ  إِنْ  :وَمُؼْؾل  ؿِملْئ

ًَ  طَمْػَ يَ  َأْكَؽْحُتَؽ  ًَ  ،قُمَؿرَ  سمِـْ ًُ  ،ؿَملْقًئو إزَِمَّ  َيْرضِملعْ  وَمَؾلؿْ  ،سَمْؽلرٍ  َأسُمق وَمَ َؿ  وَمُؽـْل

ًُ  ،قُمْثَهنَ  قَمغَم  ِمـ ل َأْوضَمدَ  قَمَؾْقفِ  ٌََفو صُمؿَّ  ًَمَقوزِمَ  وَمَؾٌِْث  قَمَؾْقلفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  ظَمَط

وهُ  وَمَلْكَؽْحُتَفو َوؾَمؾَّؿَ  ًَ  طِملمَ  قَمكَمَّ  َوضَمْدَت  ًَمَعؾََّؽ  وَمَؼوَل  سَمْؽرٍ  َأسُمق وَمَؾِؼَقـِل ،إِيَّ  قَمَرْو

ًُ  ؟إًَِمْقلَؽ  َأْرضِملعْ  وَمَؾؿْ  طَمْػَ يَ  قَمكَمَّ  لفُ  :ىَملوَل  .َكَعلؿْ  :ىُمْؾل ْ  وَمنِكَّ  َأْرضِملعَ  َأنْ  َيْؿـَْعـِلل مَل

ًَ  ومِقَه  إًَِمْقَؽ  َّٓ  قَمَرْو ًُ  ىَمدْ  َأين   إِ  ىَملدْ  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقَل  َأنَّ  قَمِؾْؿ
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ـْ  وَمَؾلؿْ  َذيَمَرَهو ل َأيُمل وُْمٌِمَ  شَمَريَمَفلو َوًَملقْ  ،َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقلِ  ِهَّ  ِٕ

 .أظمرضمف اًمٌخوري. ًَمَؼٌِْؾُتَفو

 اهلل َرؾُملقلِ  إمَم  اْكَطَؾلَؼ  قَمـْلفُ يض اهلُل ر قُمَؿلرَ  َأنَّ وذم روايي اسملـ قمًلويمر..

هُ  قُملْثَهنَ  إًَمْقفِ  وَمَشَؽو َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل   وَمَؼلوَل  ،قَمَؾْقلفِ  طَمْػَ ليَ  سمَِعْرِولفِ  َوَأظْملؼَمَ

ُج )): َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل   ،ُظةْثَمنَ  ِمةنْ  َخةْرٌ  ُهةوَ  َمةنْ  َحْػَصةةَ  َيَتَزوَّ

ُج َوَيَتزَ  ((، وملزوج رؾملقل اهلل صلغم اهلل قمؾقلف َحْػَصةةَ  ِمةنْ  َخْرٌ  ُهوَ  َمنْ  ُظْثَمنُ  وَّ

وؾمللؾؿ اسمـتللف اًمًللقدة أم يمؾثللقم قمؾقفللو روللقان اهلل ًمعللثهن ريض اهلل قمـفللو، 

قدة طمػ ي قمؾقفو روقان اهلل وشمزوج هق صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أم اعمممـلم اًمً

 شمعومم.

سمعلد  صمالصملم ؿمفرا مـ مفلوضمرهذم ؿمعٌون قمغم رأس ويمون زواضمف مـفو  

 )همزوة سمدر  .

دظمؾً اًمًقدة طمػ ي سمقً اًمـٌلقة، وسملدأت طمقلوة ضمديلدة ملع زوج مل 

شمشللفد إرض أومضللؾ وٓ أطمًللـ وٓ أيمللرم وٓ أرطمللؿ مـللف صللغم اهلل قمؾقللف 

ًمؾؿممـلم، ويملون ىملد شملزوج ىمٌؾفلو سمللم اعملممـلم اًمًلقدة  وً وؾمؾؿ، وم ورت أم

قموهشلي قمؾلقفـ رولقان اهلل شمعلومم،  ؾمقدة سمـلً زمعلف، وأم اعملممـلم اًمًلقدة

ويموكً اًمًقدة طمػ ي شمشلعر أهنلو يملػء ًمعوهشلي، ومؾلؿ شمؽلـ يمٌلػمة سمًلـ أم 

سمؾ يموكً ٓ شمزال ؿموسمي صغػمة، وعملو شملزوج اًمـٌلل  :اعمممـلم ؾمقدة سمـً زمعي
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صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمٌؼقي كًلوهف.. يموكلً اًمًلقدة طمػ لي ذم صلػ اًمًلقدة 

 قموهشي وذم طمزهبو يمه أؾمؾػـو.

اًمغللػمة اًمتللل يموكللً مقضمللقدة سمقللـفـ طم للؾً ىم للي اعمغللوومػم  وسمًللٌى

 وىم ي موريي يمه شمؼدم.

وىمد يمون محؾ اًمًقدة موريي قمؾقفو روقان اهلل مـ رؾمقل اهلل صلغم اهلل 

 قمؾقف وؾمؾؿ مثور همػمة زوضموشمف قمؾقفـ روقان اهلل .

وىمد ىمقؾ أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾملؾؿ ىملد ـمؾؼفلو طمقلـه أومشلً 

ًمعوهشللي يملله ؾمللٌؼ اًمؽللالم قمـللف قمللـ ذيمللر أم اعمللممـلم هه سمخ للقص موريللي 

ـْ ومَ قموهشي قمؾقفو روقان اهلل،  ـِ  قَموِصؿِ  َع  قَمَؾْقلفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقَل  َأنَّ : قُمَؿرَ  سْم

َؼ  َوؾَمؾَّؿَ  ًَ  طَمْػَ يَ  ـَمؾَّ ـِ  قُمَؿرَ  سمِـْ  .أظمرضمف اإلموم أمحد. َراضَمَعَفو صُمؿَّ  اخْلَطَّوِب  سْم

ـْ و ـِ  قَم ٌَّوسٍ  اسْم ـْ  قَم  قَمَؾْقفِ صغم اهللُ  اهلل َرؾُمقَل  َأنَّ  ريض اهلل قمـفه: قُمَؿرَ  قَم

َؼ  َوؾَمؾَّؿَ   .أظمرضمف أيب داود واًمـًوهل واسمـ موضمف. َراضَمَعَفو صُمؿَّ  طَمْػَ يَ  ـَمؾَّ

 أن: زيلد سملـ ىملقس عـوم شمعومم ذم قماله، وىمد ضموء أمر مراضمعتفو مـ اهلل

 ظموٓهلو وقمؾقفل وملدظمؾ قمؿلر سمـلً طمػ لي ـمؾلؼ ؾملؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اًمـٌل

 و ((،ؿمٌع قمـ ـمؾؼـل مو اهلل و)): ىموًمً و ،ومٌؽً مظعقن اسمـو قمثهن و ىمدامي

 راجةع افسةّلم ظؾقةه جزيةل ل ؿةال)):ومؼول ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اًمـٌل ضموء

 .أظمرضمف احلويمؿ واًمطؼماين(( اْلـة يف زوجتك إَّنا و ؿوامة صوامة ؾنَّنا حػصة
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 اهلل صلغم اهلل رؾملقل ـمؾؼ عمو)): ىمول ريض اهلل قمـف يوه سمـ قمهر قمـو

 وأهنو ىمقامي صقامي ومنهنو طمػ ي راضمع: ومؼول ضمؼميؾ أشموه طمػ ي ؾمؾؿ و قمؾقف

 .أظمرضمف اًمٌزار( (اجلـي ذم زوضمتؽ

ر ـمالىمفو قمغم أسمقفو ؾمقدكو قمؿلر سملـ اخلطلوب قمؾقلف رولقان اهلل صمَّ أوىمد 

 رأؾمللف قمللغم طمثللووىمللد  ومؼللول وإمل يعتٍملل ومللماده طمقللـه ؾمللؿع ظمللؼم ـمالىمفللو

ٌَلُ  َمو:))اًمؽماب يلُؾ  وَمـَلَزَل  ،((َهلَذا سَمْعلدَ  َواسْمـَتِفِ  سمُِعَؿرَ  اهلل َيْع ـْ  ضِمؼْمِ  قَملغَم  اًْمَغلدِ  ِمل

 طَمْػَ ليَ  شُمَراضِملعَ  َأنْ  َيلْلُمُرك اهلل إنَّ :))َوىَملوَل  ،َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقلِ 

 .أظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم ((ًمُِعَؿرَ  َرمْحَيً 

اًمعؾؿ ـمالىمفو، همػم أن اًم حقح اًمثوسمً أكف صغم اهلل سمعض أهؾ  وكػك

ـْ قمؾقف وؾمؾؿ هجر كًوهف ؿمفرا، وم ٌْدِ  َع ـِ اهلل  قَم ٌَّوسٍ  سْم ْ :ىَموَل  قَمـُْفَه اهلل  َريِضَ  قَم  مَل

ـْ  قَمـْفُ اهلل  َريِضَ  قُمَؿرَ  َأؾْمَلَل  َأنْ  قَمغَم  طَمِريً و َأَزْل  ـْ  اعمَْْرَأشَملْمِ  قَم ِل   َأْزَواِج  ِم  اًمـٌَّ

َتلْمِ  َوؾَمؾَّؿَ هلل قَمَؾْقِف ا َصغمَّ   چک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳچ  هَلَُه اهلل  ىَموَل  اًمؾَّ

ًُ ،{٠التحريم: } ًُ  وَمَعَدَل  ،َمَعف وَمَحَجْج َداَوةِ  َمَعفُ  َوقَمَدًْم زَ  ،سمِوإْلِ  ضَموءَ  طَمتَّك وَمَتؼَمَّ

 ًُ ٌْ َؽ ًَ ـْ  َيَدْيفِ  قَمغَم  وَم َداَوةِ  ِم لَ  اإْلِ ًُ  ،وَمَتَقوَّ ـْ  اعْمُْمِمـلِمَ  ِمػمَ أَ  َيو :وَمُؼْؾ ـْ  اعْمَْرَأشَمونِ  َم  ِم

ِل   َأْزَواِج  َتونِ  َوؾَمؾَّؿَ اهلل قَمَؾْقِف  َصغمَّ  اًمـٌَّ ک  ک      گ      چ هَلَُه  َوضَمؾَّ  قَمزَّ اهلل  ىَموَل  اًمؾَّ

ـَ  َيو ًَمَؽ  قَمَجٌِل َوا :َوَمَؼول، {٠التحريم: } چگ  گ  گ  ڳ ٌَّوسٍ  اسْم  ،قَم
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ٌََؾ  ؿَّ صمُ  ،ُ َوطَمْػَ ي قَموِهَشيُ  ٌَ  قُمَؿرُ  اؾْمَتْؼ قىُمفُ  احْلَِدي ًُ ًُ  إيِن   :وَمَؼوَل  َي  زِم  َوضَمورٌ  يُمـْ

ـْ  َْكَ ورِ  ِم ْٕ ـِ  ُأَمقَّيَ  سَمـِل ذِم  ا ـْ  َوِهَل  ،َزْيدٍ  سْم  َكَتـَوَوُب  َويُمـَّو ،اعْمَِديـَيِ  قَمَقازِم  ِم

ِل   قَمغَم  اًمـُُّزوَل  ًُ  وَمنَِذا ،َيْقًمو َوَأْكِزُل  َيْقًمو وَمَقـِْزُل  ،َوؾَمؾَّؿَ اهلل قَمَؾْقِف  َصغمَّ  اًمـٌَّ  َكَزًْم

ـْ  ضِمْئُتفُ  ـْ  اًْمَقْقمِ  َذًمَِؽ  ظَمؼَمِ  ِم َْمرِ  ِم ْٕ هِ  ا  َمْعنَمَ  َويُمـَّو ،ِمْثَؾفُ  وَمَعَؾ  َكَزَل  َوإَِذا ،َوهَمػْمِ

وءَ  َكْغِؾُى  ىُمَرْيشٍ  ًَ َْكَ ورِ  قَمغَم  ىَمِدْمـَو وَمَؾهَّ  ،اًمـ  ْٕ وُؤُهؿْ  ٌُُفؿْ شَمْغؾِ  ىَمْقمٌ  ُهؿْ  إَِذا ..ا ًَ
 ،كِ

وُؤَكو وَمَطِػَؼ  ًَ
ـْ  َيْلظُمْذنَ  كِ   َأَدِب  ِم

ِ
وء ًَ

َْكَ ورِ  كِ ْٕ ًُ  ،ا  اْمَرَأِت  قَمغَم  وَمِ ْح

ًْ  ،شُمَراضِمَعـِل َأنْ  وَمَلْكَؽْرُت  ،وَمَراضَمَعْتـِل َ  :وَمَؼوًَم  إِنَّ اهلل وَمقَ  ُأَراضِمَعَؽ  َأنْ  شُمـِْؽرُ  َومِل

ِل   َأْزَواَج  اضِمْعـَفُ  َوؾَمؾَّؿَ ِف اهلل قَمَؾقْ  َصغمَّ  اًمـٌَّ َـّ  َوإِنَّ  ،ًمػُمَ  اًْمَقْقمَ  ًَمَتْفُجُرهُ  إطِْمَداُه

ًُ  وَمَلوْمَزقَمـِل ،اًمؾَّْقؾِ  طَمتَّك ًْ  :وَمُؼْؾ ـْ  ظَموسَم َـّ  وَمَعَؾ  َم ًُ  صُمؿَّ  ،سمَِعظِقؿٍ  ِمـُْف ْع  قَمكَمَّ  مَجَ

ًُ  صمَِقويِب  ًُ  طَمْػَ يَ  قَمغَم  وَمَدظَمْؾ َـّ إطِْمدَ  َأشُمَغوِوُى  طَمْػَ يُ أي:  :وَمُؼْؾ اهلل  َرؾُمقَل  ايُم

ًْ  ؟اًمؾَّْقؾِ  طَمتَّك اًْمَقْقمَ  َوؾَمؾَّؿَ اهلل قَمَؾْقِف  َصغمَّ  ًُ  ،َكَعؿْ  :وَمَؼوًَم ًْ  :وَمُؼْؾ  ظَموسَم

ْت  ـُ  ،َوظَمِنَ  َوؾَمؾَّؿَ اهلل قَمَؾْقِف  َصغمَّ  َرؾُمقًمِفِ  ًمَِغَضِى  اهلل َيْغَضَى  َأنْ  َأوَمَتْلَم

َتْؽثِِري َٓ  ،وَمَتْفِؾِؽلمَ  ًْ َٓ  َوؾَمؾَّؿَ اهلل قَمَؾْقِف  َصغمَّ اهلل  َرؾُمقلِ  قَمغَم  شَم  ذِم  شُمَراضِمِعقفِ  َو

 
ٍ
ء َٓ  َرْ َٓ  ،ًَمِؽ  سَمَدا َمو َواؾْمَلًمِقـِل هَتُْجِريفِ  َو كَِّؽ  َو ًْ  َأنْ  َيُغرَّ  ِهَل  ضَموَرشُمَؽ  يَموَك

 َويُمـَّو ،قَموِهَشيَ  ُيِريدُ  َوؾَمؾَّؿَ اهلل قَمَؾْقِف  َصغمَّ اهلل  َرؾُمقلِ  إمَِم  َوَأطَمىَّ  ِمـِْؽ  َأْوَولَ 

صْمـَو دَّ ونَ  َأنَّ  حَتَ ًَّ  قِمَشوءً  وَمَرضَمعَ  َكْقسَمتِفِ  َيْقمَ  َصوطِمٌِل وَمـََزَل  ًمَِغْزِوَكو اًمـ َعوَل  شُمـِْعُؾ  هَم

َب  سًمو سَمويِب  وَمَيَ ًُ  ؟ُهقَ  َأَكوِهؿٌ  :َوىَموَل  ؿَمِديًدا َضْ ًُ  وَمَػِزقْم  :َوىَموَل  إًَِمْقفِ  وَمَخَرضْم
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ًُ  ،قَمظِقؿٌ  َأْمرٌ  طَمَدَث  ونُ  َأضَموَءْت  ؟ُهقَ  َمو :ىُمْؾ ًَّ  ِمـْفُ  َأقْمَظؿُ  سَمْؾ  َٓ  :ىَموَل  ؟هَم

وَءهُ  َوؾَمؾَّؿَ اهلل قَمَؾْقِف  َصغمَّ اهلل  َرؾُمقُل  ـَمؾََّؼ  ،َوَأـْمَقُل  ًَ
ًْ  ىَمدْ  :ىَموَل  ،كِ  طَمْػَ يُ  ظَموسَم

ْت  ًُ  َوظَمِنَ ُـّ  يُمـْ ًُ  ،َيُؽقنَ  َأنْ  ُيقؿِمُؽ  َهَذا َأنَّ  َأفُم ًُ وَمَ ؾَّ  صمَِقويِب  قَمكَمَّ  وَمَجَؿْع  ْق

ِل   َمعَ  اًْمَػْجرِ  َصاَلةَ  سَميً  وَمَدظَمَؾ  َوؾَمؾَّؿَ اهلل قَمَؾْقِف  َصغمَّ  اًمـٌَّ  ،ومِقَفو وَموقْمَتَزَل  ًَمفُ  1َمنْمُ

 ًُ ٌِْؽل ِهَل  وَمنَِذا طَمْػَ يَ  قَمغَم  وَمَدظَمْؾ ًُ  شَم ٌِْؽقِؽ  َمو ىُمْؾ ْ  ُي ـْ  َأَومَل ْرشُمِؽ  َأيُم  ،طَمذَّ

َـّ  َؼُؽ ًْ  ؟َوؾَمؾَّؿَ َؾْقِف اهلل قمَ  َصغمَّ اهلل  َرؾُمقُل  َأـَمؾَّ  ذِم  َذا ُهقَ  ،َأْدِري َٓ  :ىَموًَم

سَميِ  ًُ  ،اعْمَنْمُ ًُ  وَمَخَرضْم ٌِْؽل َرْهطٌ  طَمْقًَمفُ  وَمنَِذا اعْمِـؼَْمَ  وَمِجْئ ًُ  ،سَمْعُضُفؿْ  َي ًْ  وَمَجَؾ

ٌَـِل صُمؿَّ  ىَمِؾقاًل  َمَعُفؿْ  ًُ  ،َأضِمدُ  َمو هَمَؾ سَميَ  وَمِجْئ تِل اعْمَنْمُ ًُ  ومِقَفو ُهقَ  اًمَّ  ًَمفُ  اَلمٍ ًمِغُ  وَمُؼْؾ

ِلَّ  وَمَؽؾَّؿَ  وَمَدظَمَؾ  ،ًَمُِعَؿر اؾْمَتْلِذنْ  :َأؾْمَقدَ   ظَمَرَج  صُمؿَّ  ،َوؾَمؾَّؿَ اهلل قَمَؾْقِف  َصغمَّ  اًمـٌَّ

ًَ  ًَمفُ  َذيَمْرشُمَؽ  :وَمَؼوَل  ًُ  ،وَمَ َؿ وْم ًُ  طَمتَّك وَموْكٍَمَ ًْ ْهطِ  َمعَ  ضَمَؾ ـَ  اًمرَّ ِذي  قِمـْدَ  اًمَّ

ٌَـِل صُمؿَّ  ،ِاعْمِـؼَْم  ًُ  ُ،َأضِمد َمو هَمَؾ ًُ  ،ِمْثَؾفُ  وَمَذيَمرَ  وَمِجْئ ًْ ْهطِ  َمعَ  وَمَجَؾ ـَ  اًمرَّ ِذي  قِمـْدَ  اًمَّ

ٌَـِل صُمؿَّ  ،اعْمِـؼَْمِ  ًُ  ،َأضِمدُ  َمو هَمَؾ ًُ  اًْمُغاَلمَ  وَمِجْئ  وَمَؾهَّ  ِمْثَؾفُ  وَمَذيَمرَ  ،ًمُِعَؿرَ  اؾْمَتْلِذنْ  وَمُؼْؾ

 ًُ ْق وًمو َوًمَّ اهلل قَمَؾْقِف  َصغمَّ اهلل  َرؾُمقُل  ًَمَؽ  نَ َأذِ  :ىَموَل  َيْدقُمقيِن  اًْمُغاَلمُ  وَمنَِذا ..ُمـٍَْمِ

ًُ  ،َوؾَمؾَّؿَ   َوسَمْقـَفُ  سَمْقـَفُ  ًَمْقَس  طَمِ ػمٍ  ِرَمولِ  قَمغَم  ُمْضَطِجعٌ  ُهقَ  وَمنَِذا قَمَؾْقفِ  وَمَدظَمْؾ

رَ  ىَمدْ  ومَِراٌش  َموُل  َأصمَّ ـْ  ِوؾَموَدةٍ  قَمغَم  ُمتَِّؽٌئ  ،سمَِجـٌِْفِ  اًمر   ،ًمِقٌػ  طَمْشُقَهو َأَدمٍ  ِم

 ًُ ْؿ ؾَّ ًَ ًُ  صُمؿَّ  ،قَمَؾْقفِ  وَم ًَ  :ىَموِهؿٌ  َوَأَكو ىُمْؾ ْؼ وَءكَ  ـَمؾَّ ًَ
هُ  وَمَروَمعَ  ؟كِ  ،َٓ  :وَمَؼوَل  إزَِمَّ  سَمٍَمَ

                                                 

سَمُي:اعمَ و  (1)  يمه ذم اًمٌخوري وأمحد وهمػمهؿ. هي افغرؾة ادرتػعة، وـاكت َدَرَجُتَفا ِمْن ُجُذوعٍ  نْمُ
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ًُ  صُمؿَّ   َكْغِؾُى  ىُمَرْيشٍ  َمْعنَمَ  َويُمـَّو َرَأْيَتـِل ًَمقْ اهلل  َرؾُمقَل  َيو :َأؾْمَتْلكُِس  ىَموِهؿٌ  َوَأَكو ىُمْؾ

وءَ  ًَ ٌُُفؿْ  مٍ ىَمقْ  قَمغَم  ىَمِدْمـَو وَمَؾهَّ  ،اًمـ  وُؤُهؿْ  شَمْغِؾ ًَ
ؿَ  وَمَذيَمَرهُ  ،كِ ًَّ ٌَ ِلُّ  وَمَت اهلل  َصغمَّ  اًمـٌَّ

ًُ  صُمؿَّ  ،َوؾَمؾَّؿَ قَمَؾْقِف  ًُ  َرَأْيَتـِل ًَمقْ  :ىُمْؾ ًُ  طَمْػَ يَ  قَمغَم  َوَدظَمْؾ كَِّؽ  َٓ  وَمُؼْؾ  َأنْ  َيُغرَّ

 ًْ ِل   إمَِم  َوَأطَمىَّ  ِمـِْؽ  َأْوَولَ  ِهَل  ضَموَرشُمِؽ  يَموَك  ُيِريدُ   -َوؾَمؾَّؿَ اهلل قَمَؾْقِف  َصغمَّ  اًمـٌَّ

ؿَ  ،- قَموِهَشيَ  ًَّ ٌَ ًُ ، ُأظْمَرى وَمَت ًْ ؿَ  َرَأْيُتفُ  طِملمَ  وَمَجَؾ ًَّ ٌَ ًُ  صُمؿَّ  ،شَم ي َروَمْع  ذِم  سَمٍَمِ

ًُ  َمواهلل وَمقَ  سَمْقتِفِ  ٌٍََمَ  َيُردُّ  ؿَمْقًئو ومِقفِ  َرَأْي ٌَيٍ  هَمػْمَ  اًْم ًُ  ،صَماَلصَميٍ  َأَه  اهلل اْدعُ  :وَمُؼْؾ

تَِؽ  قَمغَم  عْ وَمْؾُقَقؾم   ومَ  وَموِرَس  وَمنِنَّ  ،ُأمَّ عَ  َواًمرُّ ْكَقو َوُأقْمُطقا قَمَؾْقِفؿْ  ُوؾم   َٓ  َوُهؿْ  اًمدُّ

ٌُُدونَ  ًَ  ؿَمؽ   َأَوذِم  وَمَؼوَل  ،ُمتَِّؽًئو َويَمونَ  ،اهلل َيْع ـَ  َيو َأْك  ىَمْقمٌ  ُأوًَمِئَؽ  ؟!اخْلَطَّوِب  اسْم

 ًْ َؾ ٌَوهُتُؿْ  هَلُؿْ  قُمج  ْكَقواًم احْلََقوةِ  ذِم  ـَمق  ًُ  ،دُّ  وَموقْمَتَزَل ، زِم  اؾْمَتْغِػرْ اهلل  َرؾُمقَل  َيو :وَمُؼْؾ

ِلُّ  ـْ  َوؾَمؾَّؿَ اهلل قَمَؾْقِف  َصغمَّ  اًمـٌَّ ٌِ  َذًمَِؽ  َأضْمؾِ  ِم  إمَِم  طَمْػَ يُ  َأوْمَشْتفُ  طِملمَ  احْلَِدي

َـّ  سمَِداظِمؾٍ  َأَكو َمو ىَموَل  ىَمدْ  َويَمونَ  ،قَموِهَشيَ  ـْ  ؿَمْفًرا قَمَؾْقِف ةِ  ِم َـّ  ضِمَدشمِفِ َمقْ  ؿِمدَّ  قَمَؾْقِف

ٌَفُ  طِملمَ  ًْ  وَمَؾهَّ  ،اهلل قَموشَم عٌ  َمَض ًْ
ونَ  شمِ ٌََدأَ  ،قَموِهَشيَ  قَمغَم  َدظَمَؾ  َوقِمنْمُ ًْ  ،هِبَو وَم  وَمَؼوًَم

ًَ  إِكََّؽ  :قَموِهَشيُ  ًَمفُ  ْؿ ًَ و ؿَمْفًرا قَمَؾْقـَو شَمْدظُمَؾ  َٓ  َأنْ  َأىْم ٌَْحـَو َوإِكَّ عٍ  َأْص ًْ
 ًمِتِ

ـَ  ي ا َهوَأقُمدُّ  ًَمْقَؾيً  َوقِمنْمِ ِلُّ  وَمَؼوَل  ،قَمدا ْفرُ  :َوؾَمؾَّؿَ اهلل قَمَؾْقِف  َصغمَّ  اًمـٌَّ عٌ  اًمشَّ ًْ
 شمِ

ونَ  ْفرُ  َذًمَِؽ  َويَمونَ  ،َوقِمنْمُ ًعو اًمشَّ ًْ
ـَ  شمِ ي ًْ  َوقِمنْمِ ًْ  :قَموِهَشيُ  ىَموًَم  آَييُ  وَمُلْكِزًَم

ٌََدأَ  ،اًمتَّْخِقػمِ  َل  يِب  وَم َٓ  ،ًراَأمْ  ًَمِؽ  َذايِمرٌ  إيِن   :وَمَؼوَل  ،اْمَرَأةٍ  َأوَّ  َٓ  َأنْ  قَمَؾْقِؽ  َو

َتْلِمِري طَمتَّك شَمْعَجكِم  ًْ ًْ  ،َأسَمَقْيِؽ  شَم ْ  َأسَمَقيَّ  َأنَّ  َأقْمَؾؿُ  ىَمدْ  :ىَموًَم  َيْلُمَرايِن  َيُؽقَكو مَل
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ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   چ  :ىَموَل  اهلل إِنَّ  ىَموَل  صُمؿَّ  سمِِػَراىِمَؽ 

﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  

﮽  ﮾  ﮿   ﯀   ﯁                             ﮼        

ًُ ، {٧٢ – ٧٥األحزاب: } چ  اهلل ُأِريدُ  وَمنيِن   َأسَمَقيَّ  َأؾْمَتْلِمرُ  َهَذا َأذِم  :ىُمْؾ

ارَ  َوَرؾُمقًَمفُ  ظِمَرةَ  َواًمدَّ ْٔ َ  صُمؿَّ  ،ا وَءهُ  ظَمػمَّ ًَ
ـَ  كِ ًْ  َمو ِمْثَؾ  وَمُؼْؾ (( أظمرضمف قَموِهَشيُ  ىَموًَم

 .وأمحد اًمٌخوري ومًؾؿ

ـْ  و ـِ  ضَموسمِرِ  قَم ٌْدِ  سْم لَتْلِذنُ  سَمْؽلرٍ  َأسُملق َدظَملَؾ : ىَملوَل  اهلل قَم ًْ  اهلل َرؾُملقلِ  قَملغَم  َي

ٌَوسمِفِ  ضُمُؾقؾًمو اًمـَّوَس  وَمَقضَمدَ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  ْ  سمِ طََملدٍ  ُيلْمَذنْ  مَل  :ىَملوَل  ،ِملـُْفؿْ  ِٕ

يَِب  وَمُلِذنَ  ٌََؾ  صُمؿَّ  ،وَمَدظَمَؾ  سَمْؽرٍ  ِٕ ٌََؾ  وذم روايي: – ًَمفُ  وَمُلِذنَ  وَموؾْمَتْلَذنَ  َؿرُ قمُ  َأىْم  َأسُمق َأىْم

َتْلِذنُ  سَمْؽرٍ  ًْ ٌَوسمِلفِ  َواًمـَّوُس  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقلِ  قَمغَم  َي  وَمَؾلؿْ  ضُمُؾلقٌس  سمِ

ٌََؾ  صُمؿَّ  ًَمفُ  ُيْمَذنْ  يَِب  ُأِذنَ  صُمؿَّ  ًَمفُ  ُيْمَذنْ  وَمَؾؿْ  وَموؾْمَتْلَذنَ  قُمَؿرُ  َأىْم  وَملَدظَماَل  َوقُمَؿلرَ  سَمْؽلرٍ  ِٕ

ِللَّ  وَمَقضَمدَ   - لو َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اًمـٌَّ ًً
لوُؤهُ  طَمْقًَملفُ  ضَموًمِ ًَ

 – ؾَملويِمًتو َوامِجًلو كِ

للِذي ُهللقَ واًمللقاضمؿ  للَؽ  طَمتَّللك طُمْزكللف اؿِْمللَتدَّ  اًمَّ ًَ ـْ  َأْم  وَمَؼللوَل  :ىَمللوَل ، - اًْمَؽللاَلم قَملل

َـّ  ىَُمقًَم ِللَّ  ُأْوِحُؽ  ؿَمْقًئو َٕ أي أسملقسمؽر، وذم  – وَمَؼلوَل  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ غم اهلُل صل اًمـٌَّ

ًَ  ًَمللقْ  اهلل َرؾُمللقَل  َيللو:))-روايللي اإلمللوم أمحللد أن اًمؼوهللؾ هللق قمؿللر  ًَ  َرَأْيلل  سمِـْلل

 سمـلك ملـ زهلػم أسملك سملـ زيلد سملـ ظمورضمي سمـً طمٌقٌي زوضمتفوهل  – ظَموِرضَميَ 

ًُ  اًمـََّػَؼيَ  ؾَمَلًَمْتـِل  - اخلزرج سمـ احلورث  -أي: ـمعـلً  – وَمَقضَمْلُت  إًَِمْقَفو وَمُؼْؿ
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ًَ وذم روايي:  -((قُمـَُؼَفو صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقُل  وَمَضلِحَؽ  ،قُمَؿلرَ  اْملَرَأةَ  َزْيلدٍ  سمِـْل

ةَم  َحةْوِل  ُهةنَّ :))َوىَملوَل - َكَقاضِملُذهُ  سَملَدا طَمتَّك وذم روايي: – َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ   َتةَرى ـَ

لُ  قَموِهَشيَ  إمَِم  سَمْؽرٍ  َأسُمق وَمَؼومَ  ((،افـََّػَؼةَ  َيْسَلْفـَـِي  طَمْػَ ليَ  إمَِم  قُمَؿلرُ  وَمَؼلومَ  ،قُمـَُؼَفلو َذَ

لُ  و ،قُمـَُؼَفو َذَ ـَ :))َيُؼقُل  يِماَلمُهَ َلًْم ًْ  ًَملْقَس  َملو َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقَل  شَم

ـَ  ((قِمـَْدهُ  َلُل  َٓ  اهللوَ  وَمُؼْؾ ًْ  ًَملْقَس  َأسَملًدا وؿَملْقئً  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقَل  َك

َـّ  صُمللؿَّ  ،قِمـْللَدهُ  للًعو َأوْ  ؿَمللْفًرا اقْمَتللَزهَلُ ًْ
ـَ  شمِ للي ًْ  صُمللؿَّ  َوقِمنْمِ َيلليُ  َهللِذهِ  قَمَؾْقللفِ  َكَزًَملل ْٔ  :          ا

 چ          چ  سَمَؾللغَ  طَمتَّللك چھ  ھ  ھ  ےچ 

ٌََدأَ  :ىَموَل   َأنْ  ُأِحةب   َأْمةًرا َظَؾْقِك  َض َأْظرِ  َأنْ  ُأِريُد  إِ ِّ  َظائَِشةُ  َيا:))وَمَؼوَل  سمَِعوِهَشيَ  وَم

ًْ  ((َأَبَوْيِك  َتْسَتِشِري َحتَّى ؾِقهِ  َتْعَجِع  َٓ   قَمَؾْقَفو وَمَتاَل  اهلل َرؾُمقَل  َيو ُهقَ  َوَمو ىَموًَم

َييَ  ْٔ ًْ  .ا ارَ  َوَرؾُمقًَمفُ  اهلل َأظْمَتورُ  سَمْؾ  َأسَمَقيَّ  َأؾْمَتِشػمُ  اهلل َرؾُمقَل  َيو َأومِقَؽ  :ىَموًَم  َواًمدَّ

ظِمرَ  ْٔ ؼِمَ  َٓ  َأنْ  َوَأؾْمَلًُمَؽ  ةَ ا ـْ  اْمَرَأةً  خُتْ وِهَؽ  ِم ًَ
ِذي كِ ًُ  سمِوًمَّ  َتْسةَلُفـِي َٓ :))ىَموَل  ،ىُمْؾ

َّٓ  ِمـُْفنَّ  اْمَرَأةٌ  ا إِ ُِتَ ْ  اهلل إِنَّ  َأْخَزْ َٓ  ُمَعـًِّتةا َيْبَعْثـِي َل ةًم  َبَعَثـِةي َوَفؽِةنْ  ُمَتَعـًِّتةا َو  ُمَعؾِّ

ا ً  .أمحدو أظمرضمف مًؾؿ(( ُمَقرسِّ
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عً اًم حػ اًمتل ومقفو آيوت اًمؼرآن ذم قمفد ؾمقدكو أيب سمؽلر وطمقـه مُج 

اًم دق يموكً سمعد ووموشمف قمـد أمػم اعمممـلم قمؿر سمـ اخلطوب، صمؿ أوص أملػم 

اعمممـلم قمؿر سمـ اخلطلوب ريض اهلل قمـفلو أن شمٌؼلك قمـلد أم اعملممـلم طمػ لي 

 َزْيلدَ وء ذم صحقح اإلموم اًمٌخلوري ملـ طملديٌ ريض اهلل قمـفو وأرووهو، ضم

ـَ  ًٍ  سْم َْكَ وِريَّ  صَموسمِ ْٕ ًْ ىمول:)) قَمـْفُ ريض اهلُل  ا لُحُػ  َويَموَكل تِلل اًم ُّ  ومِقَفلو مُجِلعَ  اًمَّ

لوهُ  طَمتَّلك سَمْؽلرٍ  َأيِب  قِمـْلدَ  اًْمُؼْرآنُ  لوهُ  طَمتَّلك قُمَؿلرَ  قِمـْلدَ  صُملؿَّ  اهلل شَمَقومَّ  قِمـْلدَ  صُملؿَّ  اهلل شَمَقومَّ

ًِ سمِ  طَمْػَ يَ   .((قُمَؿرَ  ـْ

وىمد حتؿؾً هذه اًمًقدة اًمػووؾي أم اعمممـلم طمػ ي سمـلً قمؿلر ريض 

ومفلل  ،وطموومظلً قمؾقفلو أّيله حموومظلي ،اهلل قمـفو هذه إموكي اًمعظقؿي اخلطػمة

ويملون هللو ذف آهلتهن  ،وىمد طمػظً دؾملتقر إملي إمقـي اًمتل ٓ ختقن،

م حػ يموملؾ، قمغم هذا اًمدؾمتقر، وسمؼقً اًم حػ قمـدهو طمتك مجعً ذم 

 اعمحلررة إوراق :هلل اًم لحػ أن اًم لحػ وسمللم اعم حػ سملم واًمػرق

 ؾملقرا ويموكلً ،قمـلف شمعلومم اهلل ريض سمؽلر أيب قمفلد ذم اًمؼلرآن ومقفو مجع اًمتل

 ومؾله ،سمعلض إصمر سمعضفو يرشمى مل ًمؽـ طمدة قمغم سمآيوهتو مرشمٌي ؾمقرة يمؾ مػرىمي

 ذم إٓ م لحػو يؽلـ ومل ،م لحػو صورت سمعض إصمر فوضسمع ورشمى كًخً
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وىمد ـمؾلى ملـ أم اعملممـلم طمػ لي أن شمعطقلف  ،طملم ىموم سمجؿعف، قمثهن قمفد

ومؽلون هللو ذف طمػلظ  ،يـًلخفوسمعلد أن اًم حػ وقموهدهو قمغم أن يردهلو 

ـِ هذه إموكي، ومعـ  ـَ  َأَكَس  َأنَّ  ؿِمَفوٍب  اسْم صَملفُ  َموًمٍِؽ  سْم ـَ  طُمَذْيَػليَ  َأنَّ  طَمدَّ  اًْملَقَهنِ  سْمل

ْلمِ  َأْهَؾ  ُيَغوِزي َويَمونَ  قُمْثَهنَ  قَمغَم  ىَمِدمَ   َأْهلؾِ  َملعَ  َوَأْذَرسمِقَجونَ  إِْرِمقـَِقيَ  وَمْتِح  ذِم  اًمشَّ

 َأِملػمَ  َيلو :ًمُِعلْثَهنَ  طُمَذْيَػليُ  وَمَؼلوَل  ،اًْمِؼلَراَءةِ  ذِم  اظْملتاَِلوُمُفؿْ  طُمَذْيَػليَ  وَملَلوْمَزعَ  اًْمِعَراِق 

لليَ  َهللِذهِ  َأْدِركْ  اعْمُللْمِمـلِمَ  ُمَّ ْٕ ٌْللَؾ  ا َتِؾُػلل َأنْ  ىَم  اًْمَقُفللقدِ  اظْمللتاَِلَف  اًْمِؽَتللوِب  ذِم  قاخَيْ

لُحِػ  إًَِمْقـَلو َأْرؾِمكِم  َأنْ  طَمْػَ يَ  إمَِم  قُمْثَهنُ  وَمَلْرؾَمَؾ  ،َواًمـََّ وَرى لُخَفو سمِوًم ُّ ًَ  ذِم  َكـْ

َهو صُمؿَّ  اعْمََ وطِمِػ  ًْ  ،إًَِمْقِؽ  َكُردُّ و وَمَلْرؾَمَؾ ـَ  َزْيدَ  وَمَلَمرَ  ،قُمْثَهنَ  إمَِم  طَمْػَ يُ  هِبَ ًٍ  سْم  صَموسمِ

ٌْدَ  ـَ  اهلل َوقَم سَمػْمِ  سْم ـَ  َوؾَمِعقدَ  اًمزُّ ٌْدَ  اًْمَعوصِ  سْم ـِ  َوقَم مْحَ ـَ  اًمرَّ ـِ  احْلَلوِرِث  سْمل  ِهَشلومٍ  سْمل

ُخقَهو ًَ ْهطِ  قُمْثَهنُ  َوىَموَل  ،اعْمََ وطِمِػ  ذِم  وَمـَ  اظْمَتَؾْػلُتؿْ  إَِذا :اًمثَّاَلصَمليِ  اًْمُؼَرؿِمق لمَ  ًمِؾرَّ

ـُ  َوَزْيللدُ  َأْكللُتؿْ  ًٍ  سْملل  َرْ  ذِم  صَموسمِلل
ٍ
ـْ  ء ٌُقهُ  اًْمُؼللْرآنِ  ِملل للونِ  وَمللويْمُت ًَ َه  ىُمللَرْيشٍ  سمِِؾ  َكللَزَل  وَمللنِكَّ

للوهِنِؿْ  ًَ للُخقا إَِذا طَمتَّللك وَمَػَعُؾللقا ،سمِِؾ ًَ للُحَػ  َك  قُمللْثَهنُ  َردَّ  ..اعْمََ للوطِمِػ  ذِم  اًم ُّ

ُحَػ  لُخقا مِمَّلو سمُِؿْ لَحٍػ  ُأوُملٍؼ  يُملؾ   إمَِم  َوَأْرؾَملَؾ  ،طَمْػَ يَ  إمَِم  اًم ُّ ًَ  َه سمِل َوَأَملرَ  َك

ـْ  ؾِمَقاهُ  لَرَق  َأنْ  ُمْ لَحٍػ  َأوْ  َصلِحقَػيٍ  يُملؾ   ذِم  اًْمُؼْرآنِ  ِم ـُ  ىَملوَل  .حُيْ  :ؿِملَفوٍب  اسْمل

يِن  ـُ  ظَموِرضَميُ  َوَأظْمؼَمَ ـِ  َزْيدِ  سْم ًٍ  سْم ـَ  َزْيدَ  ؾَمِؿعَ  صَموسمِ ًٍ  سْمل ـْ  آَيليً  وَمَؼلْدُت :ىَملوَل  صَموسمِل  ِمل

طَْمَزاِب  ْٕ ْخـَو طِملمَ  ا ًَ ًُ  ىَمدْ  اعْمُْ َحَػ  َك  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقَل  َؿعُ َأؾْمل يُمـْل

و َيْؼَرأُ  َوؾَمؾَّؿَ  ـَوَهو ،هِبَ ًْ ـِ  ظُمَزْيَؿيَ  َمعَ  وَمَقضَمْدَكوَهو وَموًْمَتَؿ ًٍ  سْم َْكَ لوِري   صَموسمِ ْٕ ٱ  چ  ا
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 ذِم  ؾُملللللللقَرهِتَو ذِم  وَمَلحْلَْؼـَوَهلللللللو، چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

 .أظمرضمف اًمٌخوري. اعْمُْ َحِػ 

 مجلع يملون سمؽلر أسمو أن: وظمورضمي اهلل قمٌد سمـ ؾمومل قمـ ؿمفوب اسمـ قمـو

 طمتلك ومللسمك ،ذًملؽ رم اًمـظر صموسمً سمـ زيد ؾملل ىمد ويمون ،ىمراـمقس رم اًمؼرآن

 قمـلد صملؿ شملقرم طمتلك سمؽلر أسملك قمـد اًمؽتى ومؽوكً ،ومػعؾ سمعؿر قمؾقف اؾمتعون

وؾملؾؿ  قمؾقلف اهللصلغم   اًمـٌلك زوج طمػ لي قمـلد يموكلً صملؿ شملقرم طمتلك قمؿر

 هبلو ومٌعثلً ،إًمقفلو ًمػمدهنو قموهدهو طمتك عفوشمدوم أن وملسمً قمثهن إًمقفو وملرؾمؾ

 ىملول .قمـلدهو شملزل ومؾلؿ إًمقفلو ردهلو صملؿ ،اعم لوطمػ هلذه قمثهن ومـًخفو إًمقف

 يًللهلو طمػ لي إمم يرؾملؾ يملون ملروان أن اهلل قمٌد سمـ ؾمومل أظمؼمكك :اًمزهرى

 شمقومقلً ومؾله ،إيوهلو شمعطقلف أن طمػ ي وملسمً اًمؼرآن ومقفو يمتى اًمتك اًم حػ

 ًمػمؾمؾ قمؿر سمـ اهلل قمٌد إمم سموًمعزيؿي مروان رؾمؾأ دومـفو مـ ورضمعـو طمػ ي

 ملروان هبلو ومللمر ،قمؿلر سملـ اهلل قمٌلد إًمقلف هبلو وملرؾملؾ ،اًم لحػ سمتؾلؽ إًمقف

 وطمػللظ يمتللى ىمللد ومقفللو مللو ٕن هللذا ومعؾللً إكلله :مللروان وىمللول ،ومشللؼؼً

 اًم لحػ هلذه ؿملن رم يرشموب أن زمون سموًمـوس ـمول إن ومخشقً سموًم حػ

 .أظمرضمف اسمـ أيب داود. يؽتى مل ءر ومقفو يمون ىمد إكف يؼقل أو ،مرشموب

ويتٌلم ًمـو مـ هذا طمرصفو قمغم إموكي وطمػوفمفو قمؾقفو ريض اهلل قمـفو 

 وأرووهو.
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سمؼقً أم اعمممـلم طمػ ي ريض اهلل قمـفو سمعد ووموة اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف 

صمؿ  وؾمؾؿ سموعمديـي اعمـقرة وؿمفدت ظمالومي ؾمقدكو أيب سمؽر ريض اهلل قمـف،

ظمالومي أسمقفو قمؿر ريض اهلل قمـفو، صمؿ ظمالومي قمكم سمـ أيب ـموًمى يمرم اهلل 

ي أهنو ؿمفدت اخلالومي اهلل قمـفو، أوضمفف، صمؿ ظمالومي قمثهن سمـ قمػون ريض 

اًمراؿمدة مجقعفو، واؾمتؿرت هبو احلقوة طموومؾي سموًمعٌودة واًمطوقمي ًمرهبو طمتك 

 ؾقف وؾمؾؿ.أؾمؾؿً روطمفو اًمطوهرة إمم سمورهيو ًمتؾحؼ سمزوضمفو صغم اهلل قم

موشمً عمو  أهنوأسمق سمؽر سمـ أيب ظمقثؿي  ومروى ،ظمتؾػ ذم ؾمـي ووموهتووأُ 

، ويميد وذًمؽ ذم مجودي آومم ؾمـي إطمدى وأرسمعلم ،سمويع احلًـ معوويي

شمقومقً طملم سمويع احلًـ سمـ قمكم هذا مو ذم اإلؾمتقعوب ٓسمـ قمٌد اًمؼم سملهنو 

، وومقف وأرسمعلم قمؾقفه اًمًالم عمعوويي وذًمؽ ذم مجودى إومم ؾمـي إطمدى

 ،وىمول همػمه: شمقومقً طمػ ي ؾمـي َخس وأرسمعلم :ىمول أسمق معنم يمذًمؽ:

وذيمر اًمدوٓيب قمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ أيقب أن طمػ ي شمقومقً ؾمـي ؾمٌع 

  وقمنميـ.
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ىمول حمؿد سمـ قمؿر: شمقومقً طمػ ي ذم ؿمعٌون ؾمـي َخس وأرسمعلم ذم و

 اًمطٌؼوت يمه ذم، ظمالومي معوويي سمـ أيب ؾمػقون وهل يقمئذ اسمـي ؾمتلم ؾمـي

 ٓسمـ ؾمعد، وكحقه ذم ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿمود.

وصللغم قمؾقفللو مللروان سمللـ احلؽللؿ أمللػم اعمديـللي ومحللؾ هيرهللو سمعللض 

أظمؼمكلو  ىمول سملـ ؾملعد ذم اًمطٌؼلوت:)) اًمطريؼ، صمؿ محؾف أسمق هريرة إمم ىمؼمهو،

حمؿد سمـ قمؿر، طمدصمـل قمكم سمـ مًؾؿ قمـ اعمؼؼمي قمـ أسمقف ىمول: رأيً مروان 

أيب ؾمعقد إموم ضمـوزة طمػ ي، ىملول ورأيلً ملروان محلؾ  سملم أيب هريرة وسملم

سملم قمؿقدي هيرهو مـ قمـد دار سمـل طمزم إمم دار اعمغػمة سمـ ؿمعٌي ومحؾف أسمق 

 .((اهلهريرة مـ دار اعمغػمة إمم ىمؼمهو

ومحلزة سمـلق  وقمٌد اهلل وكزل ذم ىمؼمهو قمٌد اهلل وقموصؿ اسمـو قمؿر، وؾمومل 

 .قمٌد اهلل سمـ قمؿر

 ،وريض قمـفو ،ورمحفو رمحي إسمرار ،ي ظمػم اجلزاءومجزاهو اهلل قمـ إم

 ومجعـو هبو وسمـٌقـو حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، آملم اًمؾفؿ آملم. 
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 -وىمقؾ: رمؾلي، وإول أصلح - هـد عػقػي اًمطوهرةهل أم اعمممـلم اًم 

ويؾؼلى   (2)-وىمقلؾ: اًمعؽلس (1)،ؾمفقؾوىمقؾ:  - طمذيػيسمـً أيب أمقي واؾمؿف 

ـِ  اعْمُِغػَمةسمـ  (أو زاد اًمرايمى سمل)لزاد اًمريمى ٌْدِ  سْم ـِ اهللِ   قَم ـِ  قُمَؿرِ  سْم ـِ  خَمْلُزومِ  سْم  سْمل

ـِ  َيَؼَظيَ  ـِ  ُمّرةَ  سْم ـِ  يَمْعِى  سْم ـِ  ًُمَمّي  سْم  .ىًمِ وْ همَ  سم
 مل ؾموومر إذا ومؽون إضمقاد أطمد يمون ٕكفوؾمؿل أسمقهو سمزاد اًمريمى 

 .يؽػقفؿ يمون هق سمؾ زاداً  رومؼتف مـ معف أطمدٌ  حيؿؾ
وهل اسمـي قمؿ ؾمقػ اهلل اعمًؾقل ظموًمد سمـ اًمقًمقد سمـ اعمغػمة سمـ 

 قمٌداهلل..

                                                 

، و)هتذيى إؾمهء واًمؾغوت( ًمؾحوومظ اسمـ طمجر اًمعًؼالين (اإلصوسمي ذم معرومي اًم حوسمي)يمه ذم  (1)

 ًمإلموم اًمـقوي.

 ٓسمـ ؾمعد. (اًمطٌؼوت)، وبن اْلوزيْلمام أبو افػرج ظبدافرمحن بن ظع ا (صػي اًم ػقة)يمه ذم  (2)
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وىمقلؾ:  -يقموشمؽلي سمـلً قملومر سملـ رسمقعلي سملـ موًملؽ سملـ ضمذيؿل :وأمفو

 سمـ قمؾؼؿي ضمذل اًمطعون سمـ ومراس سمـ همـؿ سمـ موًمؽ سمـ يمـوكي. - ظمزيؿي

ومـ ىمول: قموشمؽي سمـلً قمٌلد اعمطؾلى، ومجعؾفلو سمـلً قمؿلي رؾملقل اهلل  

ومؼد أظمطل، وإكه هل سمـلً زوضمفلو، وأظمقاهلو قمٌلد اهلل، وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم 

 .-اهلل قمؾقف وؾمؾؿ صغم وزهػم اسمـو قمؿي رؾمقل اهلل 

 

ىمٌؾ اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وؾملؾؿ أسملق ؾملؾؿي،  شمزوضمفومـ اعمعؾقم أكف 

 .واؾمؿف قمٌد اهلل سمـ قمٌد إؾمد سمـ هالل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمؿر سمـ خمزوم

وأسمللق ؾمللؾؿي هللق أظمللق اًمـٌللل صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ مللـ اًمروللوقمي، 

قمؾقلف وؾملؾؿ،  أروعتفه صمقيٌي مقٓة أيب هلى، وهق أيضو اسمـ قمؿتف صلغم اهلل

وملمف سمريرة سمـً قمٌداعمطؾى سمـ هوؿملؿ، وىملد اؾملتخؾػف اًمـٌلل صلغم اهلل قمؾقلف 

 وؾمؾؿ طملم ظمرج إمم همزوة اًمعشػمة.

وىمد أؾمؾؿً أم ؾمؾؿي مع زوضمفو مـذ إيوم إومم ًمؾدقمقة، ومفله ملـ 

اًمًوسمؼلم إوًملم ذم اإلؾمالم، ومؼد أؾمؾؿ زوضمفو أسمق ؾمؾؿي سمعلد قمنملة ومؼلط 

 ؾمٌؼقه إمم اإلؾمالم.
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إمم أرض احلٌشلي ذم اهلجلرشملم  أسمق ؾمؾؿي وزضمتف أم ؾملؾؿيهوضمر ىمد و 

ذًملؽ ؾملؾؿي ومقًمدت ًمف هـوك زيـى سمـً أيب ؾمؾؿي، ووًملدت ًملف سمعلد  ،مجقعو

صمؿ قمودا سمعد اكتفوء طم ور اعمنمليملم ًمؾؿًلؾؿلم   وقمؿر ودرة سمـل أيب ؾمؾؿي،

 ذم ؿمعى أيب ـموًمى، ويموكو يمذًمؽ مـ أواهؾ اعمفوضمريـ إمم اعمديـي اعمـقرة.

وىمد قموكً أم ؾمؾؿي ريض اهلل قمـفو ذم إؾمالمفو اًمٌمء اًمؽثػم وصؼمت 

قمغم شمؾؽ اًمشدة سمؼؾى مممـ صودق، ومؿـ ذًملؽ ملو طمؽتلف قملـ كػًلفو يلقم 

ل اعمديـلي إمم اخللروج ؾملؾؿي أسمق أمجع عموهجرهتو إمم اعمديـي طمقٌ ىموًمً:   ؾرطمَّ

 آهر ومؾله ،سمعلػمه يؼلقد ظملرج صملؿ ،ؾملؾؿي لاسمـِل معلل ومحلؾ ،ومحؾـلل ًمف سمعػماً 

 أرأيلً قمؾقفلو همؾٌتـلو كػًلؽ هلذه)): ومؼلوًمقا إًمقلف ىملومقا ..اعمغػمة سمـل رضمول

 ملـ اًمٌعلػم ظمطلوم وكزقملقا ((اًمٌالد؟ ذم هبو شمًػم كؽميمؽ قمالم هذه صوطمٌتـو

: وىملوًمقا ؾمؾؿي إمم وأهقوا ،إؾمد قمٌد سمـق ذًمؽ قمـد ومغضى ،وأظمذوين يده

 ؾملؾؿي اسمـلل وذسمقاومتجل ،صلوطمٌـو ملـ كزقمتؿقهلو إذا قمـدهو اسمــو كؽمك ٓ واهلل

 .ؾمؾؿي أيب ورهط إؾمد قمٌد سمـق سمف واكطؾؼ ،يده ظمؾعقا طمتك

 حلللؼ طمتلك ؾمللؾؿي أسملق زوضمللل واكطؾلؼ قمـللدهؿ اعمغلػمة سمـللق وطمًٌلـل

 وأضمؾلس هملداةٍ  يملؾ أظملرج ومؽـلً ،واسمـلل زوضمل وسملم سمقـل َق ر  ػُ ومَ  ،سموعمديـي

 ملـ رضملؾ وسمـل ملر طمتلك ،ىمريٌفلو أوـًي ؾم أمز طمتك أسمؽل أزال ومه ،سموٕسمطح

 اعمًؽقـي؟ هذه نَ قْ ضُم رِ خُتْ  أٓ: اعمغػمة ًمٌـل ومؼول ،وضمفل ذم مو ومرأى قمؿل سمـل



 

حسني العيدروس بن علوي بن عبداهلل 141 

 ،ؿمللئً إن سمزوضمللؽ احلؼللل: ومؼللوًمقا! اسمـفللو وسملللم زوضمفللو وسملللم سمقـفللو ومللرىمتؿ

 ذم اسمـلل ووولعً سمعػمي ومرطمؾً اسمـل ذًمؽ قمـد إؾمد قمٌد سمـق قمكم واورد

 ،اهلل ظمؾلؼ ملـ أطملد معلل وملو سموعمديـلي زوضملل أريلد ظمرضملً صملؿ ،طمجري

 أظملو ـمؾحلي سملـ قملثهن ًمؼقً ..سموًمتـعقؿ يمـً إذا طمتك ًمؼقً مـ أسمؾغ ومؽـً

 زوضمللل أريللد)): ىمؾللً ((أمقللي؟ أيب سمـللً يللو أيللـ)):ومؼللول اًمللدار قمٌللد سمـللل

 واسمـللل اهلل إٓ واهلل ٓ)): ومؼؾللً ؟((أطمللد معللؽ هللؾ)): ومؼللول ((،سموعمديـللي

 معلل وملوكطؾؼ اًمٌعلػم سمخطوم وملظمذ ((!مؽمك مـ موًمؽ واهلل)): ومؼول ((،هذا

 كلزل إذا ،مـلف أيملرم يملون أراه اًمعلرب ملـ رضملالً  صلحًٌ ملو ومقاهلل ،يؼقدين

 إمم ىملوم اًملرواح دكو ومنذا ،حتتفو ومووطجع ؿمجرةٍ  إمم شمـحك صمؿ ،وسمـ أكوخ اعمـزل

 واؾملتقيً ريمٌلً ومنذا ،اريمٌل: وىمول قمـل اؾمتلظمر صمؿ ،ورطمؾف ىمدمف سمعػمي

 ذًملؽ ي لـع زليل ومؾلؿ ،كزًملً طمتك ومؼودين سمخطومف وملظمذ أشمك ..سمعػمي قمغم

 إن: ىملول سمؼٌلوء قملقف سملـ قمؿلرو سمـلل ىمريلي إمم كظلر ومؾه لاعمديـي وسمـ ىمدم طمتك

 ، ريض اهلل قمـفو وأرووهو.هبو كوزًٓ  ؾمؾؿي أسمق ويمون ،اًمؼريي هذه ذم زوضمؽ

ومه أىمًوهو مـ ؿمدة حتؿؾتفو هذه اًم وسمرة ذم ؾمٌقؾ هذا اًملديـ اًمعظلقؿ 

 وكٍمة ًمؾحؼ وأهؾف.

وروموهقي، وملسمقهو طمذيػي سمـ  وهمـوءؾممدد كشلت أم ؾمؾؿي ذم سمقً جمد و

: وهلذا ًمؼى سمزاد اًمرايملى،  أطمد أضمقاد ىمريش اعمشفقريـ سموًمؽرماعمغػمة يمون 
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 حى معف زادًا ايمتػوء سمؼم طمذيػلي، ومؼد يمون ٓ حيتوج اعمًوومر معف إمم أن يًت

وطمقـه شمزوضمفو أسمق ؾمؾؿي اكتؼؾً إمم سمقً زوضمفو ويمون كظػم أسمقفلو يمه شمؼدم،

 عمجد.ذم اًمغـك وا

ملل هبلو ورُ ؿمفد أسمق ؾمؾؿي مع اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمدرًا وأطمدًا، 

صغم ومؿؽٌ ؿمفرا يداويف، صمؿ سمرأ اجلرح، وسمعثف رؾمقل اهلل  ،سمًفؿ ذم قمضده

ذم هالل اعمحرم قمغم رأس َخًي وصمالصملم ؿمفرا مـ مفلوضمره، وؾمؾؿ اهلل قمؾقف 

ًللعو ومغللوب شم -وهللق ضمٌللؾ  -وسمعللٌ معللف موهللي وَخًلللم رضمللال إمم ىمطللـ 

، ومدظمؾفو ًمثهن ظمؾلقن ملـ صلػر ؾملـي أرسملع وقمنميـ ًمقؾي صمؿ رضمع إمم اعمديـي

، ظمللرة ؾمللـي أرسمللعومللهت مـللف ًمللثهن ظمؾللقن مللـ مجللودي أومللوكتؼض ضمرطمللف، 

 . وطمؾً ًمعنم سمؼلم مـ ؿمقال ؾمـي أرسمع ،وموقمتّدت أم ؾمؾؿي عمقشمف

 

قضمد قمؼقؾي ىمقمفلو وزوضملي اسملـ كظر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وم

قمؿتف وأظمقف مـ اًمرووع أصٌحً أرمؾي همريٌي مفوضمرة وطمقدة ذم سمؾلد ًملقس 

هلو ومقف يموومؾ، وهلو أيتوم صغور حيتوضمقن إمم مـ يؼلقم هبلؿ وسمشللهنؿ، ومؽمىملى 

 هنويي قمدهتو ومخطٌفو صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.
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ًْ  ؾَمَؾَؿيَ  ُأمُّ  ومعـ ًُ  ؾَمَؾَؿيَ  قَأسمُ  َموَت  عَمَّو:ريض اهلل قمـفو ىَمْوًَم  هَمِريلٌى :))ىُمْؾ

سَْمِؽَقـَّفُ  هُمْرسَميٍ  َأْرضِ  َوذِم  ُث  سُمَؽوءً  َٕ ًُ  ((،قَمـْفُ  ُيَتَحدَّ قَّْلُت  ىَمدْ  وَمُؽـْ   هَتَ
ِ
ٌَُؽلوء  قَمَؾْقلفِ  ًمِْؾ

ًْ  إِذْ  ٌََؾ ـْ  اْمَرَأةٌ  َأىَم ِعقدِ  ِم ِعَديِن  َأنْ  شُمِريدُ  اًم َّ ًْ وقِمديِن  َأْي  -شُم ًَ ٌَُؽوء ذِم  شُم  َواًمـَّْقح اًْم

ٌََؾَفو  -  ُتةْدِخِع  َأنْ  َأُتِريةِدينَ :))َوىَملوَل  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  وَموؾْمَتْؼ

ْقَطانَ  شَملْمِ  ((ِمـْهُ  اهلل َأْخَرَجهُ  َبْقًتا افشَّ ًُ  ،َمرَّ ـْ  وَمَؽَػْػ   قَمل
ِ
ٌَُؽلوء أظمرضملف . َأسْملِؽ  وَمَؾلؿْ  اًْم

 .مًؾؿ  وأمحد

ًْ  ريض اهلل قمـفلللو فلللوقَمـْ و  قَمَؾْقللللفِ صلللغم اهلُل  اهلل قُل َرؾُمللل ىَمللللوَل :ىَموًَمللل

ةا َؾْؾَقُؼةْل  ُمِصةقَبةٌ  َأَصةاَبْتهُ  َمنْ :))َوؾَمؾَّؿَ  ةاهللِ  إِكَّ  ِظـْةَدكَ  مَّ افؾفة َراِجُعةونَ  إَِفْقةهِ  َوإِكَّ

ا َوَأْبِدْفـِي ؾِقَفا َؾْلُجْرِ   ُمِصقَبتِي َأْحَتِسُب  ا ِِبَ  ؾَملَؾَؿيَ  َأسُملق َملوَت  وَمَؾهَّ  ((ِمـَْفا َخْرً

ًُ  ،ىُمْؾُتَفو َه  وَمَجَعْؾ ًُ  يُمؾَّ و َوَأسْمِدًْمـِل سَمَؾْغ ا هِبَ ًُ  ِمـَْفو ظَمػْمً ـْ :))َكْػِز  ذِم  ىُمْؾ  ظَمػْمٌ  َوَم

ـْ  ًْ  وَمَؾهَّ  ىُمْؾُتَفو صُمؿَّ  ((،ؾَمَؾَؿي َأيِب  ِم و اْكَؼَض هُتَ ٌَ  ..قِمدَّ ٌَُفلو سَمْؽلرٍ  َأسُملق إًَِمْقَفلو سَمَعل ُط  خَيْ

ضْمفُ  وَمَؾؿْ  ٌَ  .شَمَزوَّ ٌََع ـَ  قُمَؿلرَ  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل قُل َرؾُم  إًَِمْقَفو وَم  اخْلَطَّلوِب  سْمل

ٌَُفو ُط ًْ  ،قَمَؾْقفِ  خَيْ ى اْملَرَأةٌ  َأين   َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقَل  َأظْمؼِمْ  وَمَؼوًَم  هَملػْمَ

ـْ  َأطَملدٌ  َوًَملْقَس   -أي: ذات صٌقون أرقملوهؿ  – ُمْ ٌَِقيٌ  اْمَرَأةٌ  َوَأين    ِهلَأْوًمَِقلو ِمل

 اْرِجةعْ :))وَمَؼلوَل  َذًمِلَؽ  ًَملفُ  وَمَذيَمرَ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقَل  وَمَلشَمك ،ؿَموِهًدا

ةا َؾُؼةةْل  إَِفْقَفةا ةةا :ََلَ ى اْمةةَرَأةٌ  إِ ِّ  َؿْوُفةِك  َأمَّ  َؾُقةةْذِهُب  َوَجةةلَّ  َظةزَّ  اهلل َؾةةَلْدُظو ..َؽةْرَ

َتِك  ا ،َؽْرَ ةا ،ِصةْبَقاَكِك  َؾَسُتْؽَػْغَ  ..ُمْصبَِقةٌ  اْمَرَأةٌ  إِ ِّ  َؿْوُفِك  َوَأمَّ ةهُ  َؿْوُفةِك  َوَأمَّ  إِكَّ
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َٓ  َصةاِهٌد  َأْوفَِقائِةِك  ِمةنْ  َأَحٌد  َؾَؾْقَس  ..َصاِهًدا َأْوفَِقائِِك  ِمنْ  َأَحٌد  َفْقَس   َؽائِةٌب  َو

 .أظمرضمف اإلموم امحد(( َذفَِك  َيْؽَرهُ 

ًْ وذم اًمروايي إظمرى قمـفو ريض اهلل قمـفو   َيْقًملو ؾَملَؾَؿيَ  َأسُملق ويِن َأشمَ : ىَموًَم

ـْ  ًُ  ًَمَؼلدْ  وَمَؼلوَل  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقلِ  قِمـْدِ  ِم ـْ  ؾَملِؿْع  اهلل َرؾُملقلِ  ِمل

ًٓ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  ْرُت  ىَمْق  اْدُْسةؾِِؿغَ  ِمةنْ  َأَحةًدا ُتِصةقُب  َٓ :))ىَموَل  سمِفِ  وَمُنِ

ِجعَ  ُمِصقَبةٌ   ِل  َواْخُؾةْف  ُمِصةقَبتِي يِف  ْأُجةْرِ   مَّ افؾف َيُؼوُل  ُثمَّ  ُمِصقَبتِهِ  ِظـَْد  َؾَقْسَسْ

ا َّٓ  ِمـَْفا َخْرً ًْ  ((بِهِ  َذفَِك  ُؾِعَل  إِ ًُ  ؾَمَؾَؿيَ  ُأمُّ  ىَموًَم َ  وَمَؾهَّ  ،ِمـْفُ  َذًمَِؽ  وَمَحِػْظ  َأسُمق شُمُقذم 

ًُ  ؾَمَؾَؿيَ  ضَمْع ًُ  اؾْمؽَمْ ٌَ  ذِم  ْأضُمْريِن  ؿَّ اًمؾف:))َوىُمْؾ ا َواظْمُؾْػـِل تِلُمِ ق  ((،ِمـْلفُ  ظَملػْمً

ًُ  صُمؿَّ  ًُ  َكْػِز  إمَِم  َرضَمْع ـْ  ىُمْؾ ـَ  ِم ـْ  ظَمػْمٌ  زِم  َأْي ًْ  وَمَؾهَّ  ،ؾَمَؾَؿيَ  َأيِب  ِم ِت  اْكَؼَضل  قِملدَّ

ًُ  زِم  إَِهوسًمو َأْدسُمغُ  َوَأَكو َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  قَمكَمَّ  اؾْمَتْلَذنَ  ْؾ ًَ  َيلَديَّ  وَمَغ

ًُ  اًْمَؼَرظِ  ـْ مِ  ًُ  ،ًَمفُ  َوَأِذْك  قَمَؾْقَفلو وَمَؼَعلدَ  ،ًمِقلٌػ  طَمْشلُقَهو َأَدمٍ  ِوؾَملوَدةَ  ًَملفُ  وَمَقَوْع

ٌَـِل ـْ  وَمَرغَ  وَمَؾهَّ  ،َكْػِز  إمَِم  وَمَخَط ًُ  ،َمَؼوًَمتِلفِ  ِمل  َٓ  َأنْ  يِب  َملو اهلل َرؾُملقَل  َيلو:))ىُمْؾل

ٌَيُ  سمَِؽ  شَمُؽقنَ  هْم ةٌ  ذِمَّ  اْمَرَأةٌ  َوًَمِؽـ ل ذِمَّ  اًمرَّ  ؿَملْقًئو ِمـ لل شَمَرى َأنْ  وَمَلظَموُف  ؿَمِديَدةٌ  هَمػْمَ

سُمـِل ًُ  اْمَرَأةٌ  َوَأَكو ،سمِفِ  اهلل ُيَعذ  ـ   ذِم  َدظَمْؾ  ً ةا:))وَمَؼوَل  ((،قِمَقولٍ  َذاُت  َوَأَكو اًم  َمةا َأمَّ

ْرِت  ـَ ةِ  ِمنْ  َذ ةا ،ِمـْةِك  َوَجلَّ  َظزَّ  اهلل ُيْذِهُبَفا َؾَسْوَ   ..اْفَغْرَ ةْرِت  اَمة َوَأمَّ ـَ  ِمةنْ  َذ

نِّ  ةا ،َأَصاَبِك  افَِّذي ِمْثُل  َأَصاَبـِي َؾَؼْد  ..افسِّ ةْرِت  َمةا َوَأمَّ ـَ َم  ..اْفِعَقةالِ  ِمةنْ  َذ  َؾةنِكَّ
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ًْ  ((ِظَقاِل  ِظَقاُفِك  ًُ  وَمَؼدْ  ىَموًَم ْؿ ضَمَفو َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل ًمَِرؾُمقلِ  ؾَمؾَّ  وَمَتَزوَّ

 .َوؾَمؾَّؿَ  فِ قَمَؾقْ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل 

 ًْ ا ؾَمَؾَؿيَ  سمَِليِب  اهلل َأسْمَدًَمـِل وَمَؼدْ  :ؾَمَؾَؿيَ  ُأمُّ  وَمَؼوًَم صلغم  اهلل َرؾُملقَل  ِمـْفُ  ظَمػْمً

 .أظمرضمف اإلموم أمحد. َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل 

ويمللون ؾمللقدكو قمؿللر سمللـ اخلطللوب ريض اهلل قمـفللو ىمللد ظمطٌفللو مللـ ىمٌللؾ 

ؾقلف وؾملؾؿ يملذًمؽ ومغضلى ومظـ أهنو شملرومض رؾملقل اهلل صلغم اهلل قم ،ومردهتو

: ومؼلول ؾملؾؿي أم إمم ضملوء ؾملؾؿي أسمو أنومؼد ضموء ذم اًمروايي إظمرى ، وقموشمٌفو

 يملذا ملـ إزم أطملى وؾملؾؿ قمؾقلف اهلل صلغم اهلل رؾمقل مـ طمديثو ؾمؿعً ًمؼد

: يؼقل وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل ؾمؿعً، سمف قمدل مو أدري وٓ ،ويمذا

 قمـلدك اًمؾفلؿ: يؼلقل صملؿ ذًملؽ قمـلد ومقًلؽمضمع م لقٌي أطمدا شم قى ٓ إكف »

 قملز اهلل أقمطلوه إٓ، مـفلو سمخلػم مـفلو أظمؾػـلل اًمؾفلؿ، هذه م قٌتل أطمتًى

 أطمتًلى قمـلدك اًمؾفؿ: ىمؾً، ؾمؾؿي أسمق أصقى ومؾه: ؾمؾؿي أم ىموًمً ش وضمؾ

، مـفلو سمخلػم مـفلو أظمؾػـلل اًمؾفلؿ: أىملقل أن كػزل شمطلى ومل، هذه م قٌتل

 اكؼضً ومؾه، ذًمؽ ًمًىمو صمؿ، ؟ وًمقس، أًمقس ؟ ؾمؾؿي أيب مـ ظمػم مـ: ىمؾً

 مرطمٌلو: ومؼوًملً، خيطٌفلو وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل إًمقفو أرؾمؾ  قمدهتو

، اًمغلػمة ؿملديدة امرأة وأكو،  م ٌقي امرأة أكو: صمالصمو  الٓظِم  ذمَّ  إن، اهلل سمرؾمقل

 قمؿلر ومغضلى، ومقزوضمـلل ؿملوهدا أطملد  أوًمقلوهل ملـ هـو هو ًمقس امرأة وأكو
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 وملشموهلو، ردشملف طمللم ًمـػًلف همضلى مملو أؿمد وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل ًمرؾمقل

 ؟ شمرديـلف سمله ؟ وؾملؾؿ قمؾقلف اهلل صغم اهلل رؾمقل شمرديـ اًمتل أكً: ومؼول قمؿر

 .أظمرضمف أسمق يعغم. ويمذا يمذا ذم، اخلطوب اسمـ يو: ومؼوًمً

 ومذيمرت ًمف أقمذارهو اًمثالصمي وهل:

 أهنو امرأة ؿمديدة اًمغػمة. (1

 أهنو امرأة ذات صٌقون شمرقموهؿ. (2

 مـ أوًمقوهفو ذم اعمديـي . اً طمدأهنو امرأة ًمقس أ (3

وإن دل هذا قملغم رء وملنكه يلدل قملغم صلدىمفو وطمرصلفو قملغم راطملي 

 رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وووقطمفو مع زوضمفو مـ سمدايي أمرهو.

وروى اسمـ ؾملعد ذم اًمطٌؼلوت قملـ زيلود سملـ أيب ملريؿ ىملول: ىموًملً أم 

أهلؾ اجلـلي  ؾمؾؿي ٕيب ؾمؾؿي سمؾغـل أكف ًمقس امرأة يؿلقت زوضمفلو وهلق ملـ

وهل مـ أهؾ اجلـي صمؿ مل شمزوج سمعده إٓ مجع اهلل سمقـفه ذم اجلـلي، ويملذًمؽ إذا 

موشمً اعمرأة وسمؼل اًمرضمؾ سمعدهو. ومتعول أقموهدك أٓ شمزوج سمعدي وٓ أشمزوج 

سمعدك. ىمول: أشمطقعقـل؟ ىمؾً: مو اؾمتلمرشمؽ إٓ وأكو أريد أن أـمقعلؽ. ىملول: 

ؾمؾؿي سمعدي رضمال ظملػما مـلل ٓ ومنذا مً ومتزوضمل. صمؿ ىمول: اًمؾفؿ ارزق أم 

حيزهنو وٓ يمذهيو. ىمول ومؾه موت أسمق ؾمؾؿي ىمؾلً: ملـ هلذا اًمػتلك اًملذي هلق 

ظمػم زم مـ أيب ؾمؾؿي؟ ومؾٌثً ملو ًمٌثلً صملؿ ضملوء رؾملقل اهلل، صلغم اهلل قمؾقلف 
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وؾمؾؿ، ومؼوم قمغم اًمٌوب ومذيمر اخلطٌلي إمم سملـ أظمقفلو أو إمم اسمـفلو وإمم وًمقفلو، 

، ىمؾلً صملؿ ضملوء ؟ل اهلل أو أشمؼلدم قمؾقلف سمعقلوزمومؼوًمً أم ؾمؾؿي أرد قمغم رؾملق

اًمغد ومذيمر اخلطٌي ومؼؾً مثؾ ذًمؽ، صمؿ ىموًمً ًمقًمقفو إن قمود رؾمقل اهلل، صغم 

 ومعود رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ومتزوضمفو. ،اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ومزوج

ـْ و ًْ  ؾَمللَؾَؿيَ  ُأم   قَملل  َذاإِ :))َوؾَمللؾَّؿَ  قَمَؾْقللفِ صللغم اهلُل  اهلل َرؾُمللقُل  ىَمللوَل : ىَموًَملل

ُتمْ  ا َؾُؼوُفوا اْدَقَِّت  َأوْ  اْدَِريَض  َحَْضْ ـُونَ  اْدََّلئَِؽةَ  َؾنِنَّ  َخْرً  ((َتُؼوُفونَ  َما َظَذ  ُيَممِّ

 ًْ ًُ  ؾَمَؾَؿيَ  َأسُمق َموَت  وَمَؾهَّ  :ىَموًَم ِلَّ  َأشَمْق ًُ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ  َرؾُمقَل  َيو :وَمُؼْؾ

 ُظْؼَبةى ِمـْةهُ  َوَأْظِؼْبـِةي َوَفةهُ  ِل  اْؽِػرْ  مَّ افؾف ُؿوِل :))ىَموَل  َموَت  ىَمدْ  ؾَمَؾَؿيَ  َأسَمو إِنَّ  اهلل

ًْ  ((َحَسـَةً  ًُ  :ىَموًَم ٌَـِل وَمُؼْؾ ـْ  اهلل وَمَلقْمَؼ لًدا ِمـْفُ  زِم  ظَمػْمٌ  ُهقَ  َم  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  حُمَؿَّ

 .أظمرضمف مًؾؿ وأمحد. َوؾَمؾَّؿَ 

د ذًمؽ، ويمون زواضملف هبلو ومتزوضمفو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمع

 ؾمـي أرسمع مـ اهلجرة. ذم ًمقوزم سمؼلم مـ ؿمقال

وملروي  ظمتؾػ اًمرواة ومقؿـ زوضمفو مـ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ وا

زوضمفلو اسمـفلو أكلف قمؿلر، وىمقلؾ  واحللويمؿ ذم اعمًلتدرك آموم أمحد واًمـًوهل

 ، يمه ذم ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿمود.ونيمثرإوقمؾقف أسمق قمؿر، ؾمؾؿي 

 ومالكلي أظمتلؽ أقمطقلً مملو أكؼ ؽ ٓ: صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ هلو ىمول و 

 اهلل صلغم اهلل رؾملقل ومؽلون ،ًمقػ طمشقهو أدم مـ ووؾمودة رطموشملم و ضمرشملم
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 قمؾقلف اهلل صلغم اًمـٌل ضموء إذا ومؽوكً ،زيـى شمروع هل و يلشمقفو ؾمؾؿ و قمؾقف

 صلغم اهلل رؾملقل ومؽلون: ىموًمً شمروعفو طمجرهو ذم ومقوعتفو أظمذهتو ؾمؾؿ و

 مـ هلو أظمو يمون و يوه سمـ قمهر هلو ومػطـ ،ومػمضمع يمريه طمققو ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل

 ومجلوء يلقم ذات يلشمقفلو أن ؾملؾؿ و قمؾقلف اهلل صغم اهلل رؾمقل وملراد ،اًمرووقمي

 اعمؼٌقطملي هلذه دقملل: ىملول و طمجرهلو ملـ زيـلى وموكتشط قمؾقفو ومدظمؾ قمهر

 لرؾملق ومجلوء ،ؾملؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل هبو آذيً ىمد اًمتل اعمشؼقطمي

 زكلوب أيلـ: يؼلقل و اًمٌقلً ذم سمٍمه يؼؾى ومدظمؾ ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اهلل

 اهلل صلغم اهلل رؾمقل ومٌـك ،هبو ومذهى قمهر ضموء: ومؼوًمً ؟ زكوب أرى ٓ موزم

 .أظمرضمف احلويمؿ. ًمؾـًوء ؾمٌعً ًمؽ أؾمٌع أن ؿمئً إن: ىمول و سملهؾف ؾمؾؿ و قمؾقف

ـْ و ٌْدِ  قَم ـِ  اعْمَِؾِؽ  قَم ـِ  سَمْؽرِ  َأيِب  سْم ٌْل سْمل ـِ  دِ قَم مْحَ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقَل  َأنَّ ، اًملرَّ

َج  طِملمَ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  ًْ  ؾَمَؾَؿيَ  ُأمَّ  شَمَزوَّ ٌََح  َظةَذ  بِةِك  َفةْقَس :))هَلَلو ىَملوَل  قِمـَْدهُ  َوَأْص

ْثةةةُت  ِصةةةْئِت  َوإِنْ  ِظـْةةةَدكِ  َشةةةبَّْعُت  ِصةةةْئِت  إِنْ  َهةةةَوانٌ  َأْهؾِةةةِك   ((ُدْرُت  ُثةةةمَّ  َثؾَّ

 ًْ ٌْ :))ىَموًَم  .أظمرضمف مًؾؿ(( صَمؾ 

 هلقان: ىمقًملف ، وؾملؾؿ و قمؾقلف اهلل صغم كػًف سمف يريد أهؾؽ قمغم: ىمقًمف

 شملظمذيـلف سملؾ رء طمؼؽ مـ يضقع وٓ هقان يؾحؼؽ ٓ معـوه: اًمـقوي ىمول

 ومال إزواج سموىمل إمم سموًمـًٌي وإذٓل اطمتؼور سمؽ قمكم ًمقس يؼقل ، أي:يمومال

 وإن قمـلدك عًؾملٌ ؿملئً إن سمقلدك إملر سمؾ :هقاكؽ ومقف يؽقن ومعال أومعؾ
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 معـك ومنن اًمثقٌي ًمؾجديدة طمؼ اًمثالث أن فموهره ودرت: ىمقًمف، وصمؾثً ؿمئً

 ويموكلً: ؾملؾؿي ٕم ىملول ومؽلكف يقمو يقمو اًمؼًؿ وهق ،اعمعتود اًمدوران درت

 ًملؽ طمؼ ٓ إذ ًمؾتًقيي إزواج سمؼقي قمـد وملؾمٌع قمـدك ؾمٌعً ؿمئً إن صمقٌي

 اًمـًلوء سمؼقلي قملغم درت صملؿ طمؼلؽ ذِمْ قْ ُتلومَ  قمـدك صمؾثً ؿمئً وأن ،اًمًٌعي ذم

، ومػللل اًمروايللي إظمللرى أكللف صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ ىمللول سموًمًللقيي يقمللو يقمللو

، أظمرضمف مًؾؿ وأمحد(( فِـَِسائِي َشبَّْعُت  َفِك  َشبَّْعُت  َوإِنْ  َفِك  َشبَّْعُت  ِصْئِت  إِنْ هلو:))

 .((ِل  اْؿِسمْ  َبْل  َٓ  :َؿاَفْت  .َفِك  َؿَسْؿُت  ِصْئِت  َوإِنْ وزاد أمحد:))

: ومؽوكً ذم اًمـًلوء يملهنلو ًمقًلً ملـفـ ٓ دملد ريض اهلل قمـف ول قمؿرىم

  .مـ اًمغػمة ؿمقئو
مللـ  عفللو ؿمللقئوً ويمللون ـمعومللف صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ ًمقؾللي قمرؾمللف م

 اًمشعػماعمطحقن.

وىمد رقمك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أيتومفو طمؼ اًمرقمويلي وأيملرم 

ًْ   قمـفلوريض اهلل ؾَمَؾَؿيَ  ومعـ أم  مثقى أم ؾمؾؿي أي إيمرام،   َرؾُملقُل  سَمْقلـََه : ىَموًَمل

ًْ  إِذْ  َيْقًمو سَمْقتِل ذِم  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل ةِ  َووَموـمَِؿيَ  قَمِؾقاو إِنَّ  اخْلَوِدمُ  ىَموًَم دَّ ًُّ   سمِوًم

 ًْ يْ  ُؿوِمي:))زِم  وَمَؼوَل  ىَموًَم ًْ  ((َبْقتِي َأْهلِ  َظنْ  ِل  َؾَتـَحَّ ًُ  :ىَموًَم ًُ  وَمُؼْؿ ْقل  ذِم  وَمَتـَحَّ

ًِ ا ٌَْقلل ًٌللو ًْم ـُ  َوَمَعُفللَه  َووَموـمَِؿلليُ  قَمللكِم   وَمللَدظَمَؾ  ،ىَمِري لل ًَ لللْمُ  احْلَ ًَ للو َواحْلُ  َصللٌِقَّونِ  َومُهَ

للٌِقَّلْمِ  وَمَلظَمللذَ  ،َصللِغػَمانِ  ٌََّؾُفَه  طِمْجللِرهِ  ذِم  وَمَقَوللَعُفَه  اًم َّ  قَمِؾقاللو َواقْمَتـَللَؼ  ىَمللوَل  ،وَمَؼلل
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ظُْملل سمِوًْمَقللدِ  َووَموـمَِؿلليَ  َيَدْيللفِ  سمِنطِْمللَدى ْٕ ٌَّللَؾ  ،َرىا ٌَّللَؾ  وَموـمَِؿلليَ  وَمَؼ  وَمَلهْمللَدَف  ،قَمِؾقاللو َوىَم

ًْ  ((َبْقتِي َوَأْهُل  َأَكا افـَّارِ  إَِػ  َٓ  إَِفْقَك  مَّ افؾف:))وَمَؼوَل  ؾَمْقَداءَ  ََخِقَ يً  قَمَؾْقِفؿْ   :ىَموًَم

 ًُ  .أظمرضمف اإلموم أمحد((، َوَأْكِت :))وَمَؼوَل  ،اهلل َرؾُمقَل  َيو َوَأَكو وَمُؼْؾ

رأة اًمعظقؿي مؼومو قمظقه وومخرًا ممسمدًا وهٌفو إيلوه رؾملقل ومؽون هلذه اعم

 اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.

: ؾمللؾؿي أيمللؼمهؿ، وقمؿللر، وزيـللى يملله أؾمللؾػـو هلللو صمالصمللي أوٓدويمللون 

 .طمجر اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ رسمقا ذم ، ويمؾفؿأصغرهؿ

أمومي سمـً محلزة سملـ قمٌلد  ؾمؾؿَي مـصغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  اًمـٌُل وزوج  

ان، ومل حتػلظ ًملف روايلي، وأملو قموش ذم ظمالومي قمٌد اعمؾؽ سملـ ملرووطؾى، اعم

وًمف  قمؿر ريض اهلل شمعومم قمـف ومؾف روايي وشمقذم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

ًمثوكقلي ملـ اهلجلرة، واؾملتعؿؾف شمًع ؾمـلم، ويمون مقًمده سموحلٌشلي، ذم اًمًلـي ا

ديـلي ؾملـي صملالث قمغم ومورس، واًمٌحريـ، وشمقذم سموعم قمكم ريض اهلل شمعومم قمـفو

 وصمهكلم ذم ظمالومي قمٌد اعمؾؽ.

ن اؾمؿفو )سملرة( ومًلههو رؾملقل وأمو زيـى ومقًمدت سملرض احلٌشي ويمو

دُ  ومعـ زيـى، اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ـُ  حُمَؿَّ ـِ  قَمْؿِرو سْم   سْم
ٍ
صَمْتـِل قَمَطوء  َزْيـَُى  طَمدَّ

 ًُ ًْ  ؾَمَؾَؿيَ  ُأم   سمِـْ ةَ  اؾْمِؿل يَمونَ :ىَموًَم يِن  سَمرَّ هَّ ًَ  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل ؾُمقُل رَ  وَم
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ًْ  َزْيـََى  ًْ  ىَموًَم ًُ  َزْيـَُى  قَمَؾْقفِ  َوَدظَمَؾ ةُ  َواؾْملُؿَفو ضَمْحلشٍ  سمِـْ َهو سَملرَّ لهَّ ًَ . َزْيـَلَى  وَم

 .أظمرضمف مًؾؿ

قمللغم رؾمللقل اهلل صللغم اهلل قمؾقللف مللرة  زيـللى سمـللً أيب ؾمللؾؿي دظمؾللًو 

 وضمففلو  ء اًمشلٌوب ذمومؾؿ يزل ملو ،وهق يغتًؾ ومـضح ذم وضمففو اعموء وؾمؾؿ

 زت.طمتك يمؼمت وقمجَّ  ريض اهلل شمعومم قمـفو

ًملً: يموكلً أملل إذا دظملؾ ىمو روى اًمطؼماين قمـفو ريض اهلل شمعومم قمـفو

يغتًؾ شمؼقل أملل: اذهٌلل وملودظمكم، ىموًملً:  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

ومدظمؾً: ومـضح ذم وضمفلل سموعملوء، وىملول: ارضمعلل، وىملول اًمعطلوف: ىموًملً 

 زيـى وهل قمجقز يمٌػمة مو كؼص مـ وضمففو ؿمئ. أمل: ومرأيً وضمف

وشمزوضمفو قمٌد اهلل سمـ زمعي سمـ آؾمقد آؾمدي ووًملدت ًملف، ويموكلً 

 مـ أومؼف أهؾ زموهنو.

،يمه ذم اعمًتدرك قمـد أول فمعقـي دظمؾً اعمديـي مفوضمرةوأم ؾمؾؿي هل 

  .سمؾ ًمقغم سمـً أيب طمثؿي زوضمي قمومر سمـ رسمقعي :وىمقؾ احلويمؿ، 
 ويظعلـ يرطملؾ اًمؾتلل اًمراطمؾف اًمظعقـي وأصؾ ،فأمرأشم اًمرضمؾ فمعقـيو

 حتؿؾ ٕهنو أو ،فمعـ طمقثه اًمزوج مع شمظعـ ٕهنو فمعقـف ًمؾؿرأه وىمقؾ ،قمؾقفو

 . فمعـً إذا اًمراطمؾف قمغم
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ويمون ذم سمدايي أمرهو ذم اعمديـي أن أهؾ اعمديـلي مل ي لدىمقا أهنلو اسمـلي أيب 

ـِ  قمٌلدِ  سملـ سمؽرٍ  أيبأمقي، ومعـ  مح لؼِمُ   اًملرَّ ِلل   َزْوَج  ؾَملَؾَؿيَ  ُأمَّ  َأنَّ  خُيْ صلغم اهلُل  اًمـٌَّ

شْمفُ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  و :َأظْمؼَمَ ًْ  عَمَّو َأهنَّ هْتُؿْ  اعْمَِديـَيَ  ىَمِدَم َو َأظْمؼَمَ ـِ  ُأَمقَّيَ  َأيِب  اسْمـَيُ  َأهنَّ  اعْمُِغػَمةِ  سْم

سُمقَهو ٍ   إمَِم  ـُْفؿْ مِ  َكوٌس  َأْكَشلَ  طَمتَّك اًْمَغَراِهَى  َأيْمَذَب  َمو َوَيُؼقًُمقنَ  وَمَؽذَّ  وَمَؼوًُمقا ،احْلَ

ًْ  َأْهِؾِؽ  إمَِم  شَمْؽُتٌلِمَ  َمو ٌَ ىُمقهَنَو اعْمَِديـَليِ  إمَِم  وَمَرضَمُعقا ،َمَعُفؿْ  وَمَؽَت  وَملوْزَداَدْت  ُيَ لد 

 .أظمرضمف اإلموم أمحد واًمطؼماين واًمشوومعل ذم مًـده. يَمَراَميً  قَمَؾْقِفؿْ 

 

زواضمفو سمؿزيد هديلي  وىمد ظم فو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمـد

ـْ ومَ  ،مـف ًِ  يُمْؾُثقمٍ  ُأم   َع ًْ  ؾَمَؾَؿيَ  َأيِب  سمِـْ َج  عَمَّو: ىَموًَم  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  شَمَزوَّ

ةً  افـََّجاِشِّ  إَِػ  َأْهَدْيُت  َؿْد  إِ ِّ :))هَلَو ىَموَل  ؾَمَؾَؿيَ  ُأمَّ  َوؾَمؾَّؿَ   ِمْسٍك  ِمنْ  َوَأَواؿِيَّ  ُحؾَّ

 َٓ َّٓ  ـََّجاِشَّ اف َأَرى َو َٓ  َمةاَت  َؿةْد  إِ َّٓ  َأَرى َو تِي إِ ْت  َؾةنِنْ  َظةَعَّ  َمةْرُدوَدةً  َهةِديَّ  ُردَّ

ْت  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  ىَموَل  يَمَه  َويَمونَ  :ىَموَل  ((،َفِك  َؾِفيَ  َظَعَّ   َوُردَّ

ُتفُ  قَمَؾْقفِ  ـْ  اْمَرَأةٍ  يُمؾَّ  وَمَلقْمَطك َهِديَّ وهِ  ِم ًَ
لٍؽ  ُأوىِمقَّليَ  فِ كِ ًْ  سَمِؼقَّليَ  ؾَملَؾَؿيَ  ُأمَّ  َوَأقْمَطلك ِم

ِؽ  ًْ
يَ  اعْمِ  .أظمرضمف اإلموم أمحد. َواحْلُؾَّ

يؽـ مؼٍمًا مع أوٓدهلو ذم  ومع أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مل

اًمـػؼي واًمتقؾمعي وهمػمهو إٓ أن أم اعمممـلم أم ؾمؾؿي ريض اهلل قمـفلو مل شملرض 

ن قمؾؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ عمو ىموم هبو مـ أن شمـػؼ قمغم أوٓدهو دو
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ورهمٌلي ذم  إموكي واًم دق وطمًـ اًمعنمة ًمزوضمفلو صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ،

ومعـفلو ريض اهلل قمـفلو ىموًملً:  حت قؾ إضمر مـ اهلل شمعومم ذم اًمـػؼلي قمؾلقفؿ،

 ًُ ـْ  زِم  َهْؾ  اهلل َرؾُمقَل  َيو: ىُمْؾ ًُ  قَمَؾلْقِفؿْ  ُأْكِػَؼ  َأنْ  ؾَمَؾَؿيَ  َأيِب  سَمـِل ذِم  َأضْمرٍ  ِم ل ًْ  َوًَم

َه  َوَهَؽَذا َهَؽَذا سمَِتوِريَمتِِفؿْ  (( َظَؾْقِفمْ  َأْكَػْؼِت  َما َأْجرُ  َفِك  َكَعمْ :))ىَموَل  ،سَمـِلَّ  ُهؿْ  إِكَّ

 .أظمرضمف اًمٌخوري وأمحد

، اًمٌلورع سملوجلهل مقصلقومي ريض اهلل قمـفو ؾمؾؿيأم اعمممـلم  أم ويموكً

 ومقلف سمًلـد قموهشي قمـ قمروة ـمريؼ مـ دٍ ؾمع سمـ أظمرجومؼد  واحلًـ اًمـوصع،

 ؾملؾؿي أم وؾملؾؿ وآًملف قمؾقلف اهلل صلغم اهلل رؾملقل شملزوج عملو: ىموًملً اًمقاىمدي

 ًُ  واهلل ومرأيلً ،رأيتفو طمتك ومتؾطػً ،مجوهلو مـ ًمـو ذيمر عمو ؿمديداً  طمزكوً  طمزك

 مو: ومؼوًمً حلػ ي ذًمؽ ومذيمرت زم  ذم احلًـ واجلهل، ًْ ػَ ِص وُ  مو أوعوف

 ملو واهلل وٓ رأيتفو ىمد: ومؼوًمً ،رأهتو طمتك طمػ ي هلو ًومتؾطػ ،يؼول يمه هل

 يمله ومؽوكً ذًمؽ سمعد ومرأيتفو: ىموًمً .جلؿقؾي وأهنو ىمريى وٓ شمؼقًملم يمه هل

 .همػمى يمـً وًمؽـل طمػ ي ىموًمً

 قمغم وإؿمورهتو ،اًم وهى واًمرأي اًمٌوًمغ وًمعؼؾقمرومً ريض اهلل قمـفو سمو 

 وصلقاب قمؼؾفو وومقر قمغم شمدل احلديٌقي يقم وؾمؾؿ وآًمف قمؾقف اهلل صغم اًمـٌل

 .يمه ؾمقلت ىمريًٌو إن ؿموء اهلل شمعومم رأهيو



 

املبني يف سرية أمهات املؤمنني النور 
153 

 

 اهلل رؾملقل ىمول: ىموًمً قمـفو اهلل ريض اًمػراؾمقي احلورث سمـً هـد قمـ 

 شملزوج ومؾله: ىملول، أطملد كزهللو مو ؿمعٌي مـل ًمعوهشي إن: ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم

 و قمؾقلف اهلل صلغم اهلل رؾملقل ؾملئؾ ؾمؾؿي أم ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل

 ومًلؽً ؟ اًمشلعٌي ومعؾلً ملو ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل يو: ومؼقؾ ؾمؾؿ

أظمرضملف . قمـلده كزًملً ىملد ؾملؾؿي أم أن ومعؾلؿ ؾملؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل

 .احلويمؿ ذم اعمًتدرك

سمزوضموشملف  فويمون رؾملقل اهلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ يٌلدأهو قمـلد ـمقاومل

 اهللريض   قموهشلي قمـ اعمال قمؿر روى ي قمؾقفـ روقان اهلل، ومؼدوخيتؿ سمعوهش

 اًمعٍمل صلغم إذا وؾملؾؿ قمؾقلف اهلل صلغم اهلل رؾملقل يمون: ىموًمً - قمـفو شمعومم

 .يب خيتؿ وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم ويمون ،واطمدة واطمدة كًوهف قمغم دظمؾ

ومل مل يؽللـ مللـ ومضللؾ أم اعمللممـلم أم ؾمللؾؿي إٓ مللو يمللون يللقم احلديٌقللي 

ـْ ومػلل احللديٌ اًمطقيلؾ  ،ًمػضؾفو وذيموهفو ورضموطمي قمؼؾفو ًمؽػك إفمفورا  قَمل

َقرِ  ًْ
ـِ  اعْمِ ُق  َوَمْرَوانَ  خَمَْرَميَ  سْم ٌَ  ِمـُْفَه  َواطِمدٍ  يُمؾُّ  ُيَ د   ىَملوَل  ، وومقلفَصوطِمٌِفِ  طَمِدي

ْهِريُّ  ىَموَل  َمْعَؿرٌ  ـُ  ؾُمَفْقُؾ  وَمَجوءَ  طَمِديثِفِ  ذِم  اًمزُّ  ـَلوسَمْقـَ  ايْمُتلْى  َهلوِت  وَمَؼلوَل  قَمْؿلٍرو سْم

ِلُّ  وَمَدقَمو يِمَتوسًمو َوسَمْقـَُؽؿْ  ِللُّ  وَمَؼلوَل  اًْمَؽوشمِلَى  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ صلغم اهلُل  اًمـٌَّ
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ؿِ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  ًْ ـِ  اهلل سمِ مْحَ طِمقؿِ  اًمرَّ و ؾُمَفْقٌؾ  ىَموَل  اًمرَّ ـُ  َأمَّ مْحَ  َملو َأْدِري َمو اهللوَمقَ  اًمرَّ

ـْ  ُهقَ  ًَ  يَملَه  ؿَّ اًمؾفل َؽ سمِوؾْملؿِ  ايْمُتلْى  َوًَمِؽل لِؾُؿقنَ  وَمَؼلوَل  شَمْؽُتلُى  يُمـْل ًْ  َٓ  اهللوَ  اعْمُ

ٌَُفو َّٓ  َكْؽُت ؿِ  إِ ًْ ـِ  اهلل سمِ مْحَ طِمقؿِ  اًمرَّ ِللُّ  وَمَؼوَل  اًمرَّ  ايْمُتلْى  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اًمـٌَّ

دٌ  قَمَؾْقفِ  ىَموَى  َمو َهَذا ىَموَل  صُمؿَّ  ؿَّ اًمؾف سمِوؾْمِؿَؽ   اهللوَ  ؾُملَفْقٌؾ  وَمَؼلوَل  اهلل َرؾُمقُل  حُمَؿَّ

ـْ  َصَدْدَكوكَ  َمو اهلل َرؾُمقُل  َأكََّؽ  َكْعَؾؿُ  يُمـَّو ًَمقْ  ًِ  قَم ٌَْق َٓ  اًْم ـْ  ىَموشَمْؾـَوكَ  َو  ايْمُتلْى  َوًَمِؽ

دُ  ـُ  حُمَؿَّ ٌْدِ  سْم ِلُّ  وَمَؼوَل  اهلل قَم  َوإِنْ  اهلل ًَمَرؾُملقُل  إيِن   اهللوَ  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اًمـٌَّ

سْمُتؿُ  دُ  ايْمُتْى  قيِن يَمذَّ ـُ  حُمَؿَّ ٌْدِ  سْم ْهِريُّ  ىَموَل  اهلل قَم َلًُمقيِن  َٓ  ًمَِؼْقًمِفِ  َوَذًمَِؽ  اًمزُّ ًْ  ظُمطَّيً  َي

َّٓ  اهلل طُمُرَموِت  ومِقَفو ُيَعظ ُؿقنَ  وَهلو َأقْمَطْقُتُفؿْ  إِ ِللُّ  ًَملفُ  وَمَؼلوَل  إِيَّ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اًمـٌَّ

ؾُّقا َأنْ  قَمغَم  َوؾَمؾَّؿَ  ًِ  سَملْمَ وَ  سَمْقـَـَو خُتَ ٌَْق ُث  َٓ  اهللوَ  ؾُمَفْقٌؾ  وَمَؼوَل  سمِفِ  وَمـَُطقَف  اًْم  شَمَتَحدَّ

و اًْمَعَرُب  ـْ  ُوْغَطيً  ُأظِمْذَكو َأكَّ ـْ  َذًمِلَؽ  َوًَمِؽ  ؾُملَفْقٌؾ  وَمَؼلوَل  وَمَؽَتلَى  اعْمُْؼٌِلؾِ  اًْمَعلومِ  ِمل

فُ  َوقَمغَم  َّٓ  ِديـَِؽ  قَمغَم  يَمونَ  َوإِنْ  َرضُمٌؾ  ِمـَّو َيْلشمِقَؽ  َٓ  َأكَّ ِؾُؿقنَ  ىَموَل  إًَِمْقـَو َدْدشَمفُ رَ  إِ ًْ  اعْمُ

ٌَْحونَ  يِملمَ  إمَِم  ُيَردُّ  يَمْقَػ  اهلل ؾُم ِؾًه  ضَموءَ  َوىَمدْ  اعْمُنْمِ ًْ ٌَْقـََه  ُم  َدظَملَؾ  إِذْ  يَملَذًمَِؽ  ُهؿْ  وَم

ـُ  ضَمـَْدلِ  َأسُمق ـِ  ؾُمَفْقؾِ  سْم ـْ  ظَملَرَج  َوىَملدْ  ىُمُققِدهِ  ذِم  َيْرؾُمُػ  قَمْؿٍرو سْم ليَ  َأؾْملَػؾِ  ِمل  َمؽَّ

للفِ  َرَمللك تَّللكطَم  ًِ للِؾِؿلمَ  َأفْمُفللرِ  سَملللْمَ  سمِـَْػ ًْ للدُ  َيللو َهللَذا ؾُمللَفْقٌؾ  وَمَؼللوَل  اعْمُ ُل  حُمَؿَّ  َمللو َأوَّ

هُ  َأنْ  قَمَؾْقللفِ  ُأىَموِوللقَؽ  ِلللُّ  وَمَؼللوَل  إزَِمَّ  شَمللُردَّ للو َوؾَمللؾَّؿَ  قَمَؾْقللفِ صللغم اهلُل  اًمـٌَّ ْ  إِكَّ  َكْؼللضِ  مَل

ْ  إًِذا اهللوَمقَ  ىَموَل  سَمْعدُ  اًْمِؽَتوَب    قَمغَم  ُأَصوحِلَْؽ  مَل
ٍ
ء ِلُّ  ىَموَل  َأسَمًدا َرْ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ

 ىَملوَل  سمَِػوقِملؾٍ  َأَكلو َمو ىَموَل  وَمووْمَعْؾ  سَمغَم  ىَموَل  ًَمَؽ  سمُِؿِجقِزهِ  َأَكو َمو ىَموَل  زِم  وَمَلضِمْزهُ  َوؾَمؾَّؿَ 
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ِؾِؿلمَ اعمُْ  َمْعنَمَ  َأْي  ضَمـَْدلٍ  َأسُمق ىَموَل  ًَمَؽ  َأضَمْزَكوهُ  ىَمدْ  سَمْؾ  ِمْؽَرزٌ  ليِملمَ  إمَِم  ُأَردُّ  ًْ  اعْمُنْمِ

ًُ  َوىَمدْ  ِؾًه  ضِمْئ ًْ َٓ  ُم ًُ  ىَمدْ  َمو شَمَرْونَ  َأ َب  ىَمدْ  َويَمونَ  ًَمِؼق  اهلل ذِم  ؿَملِديًدا قَملَذاسًمو قُملذ 

ـُ  قُمَؿرُ  وَمَؼوَل  ىَموَل  ًُ  اخْلَطَّوِب  سْم ًُ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َكٌِلَّ  وَمَلشَمْق ًَ  وَمُؼْؾ ًْ  َأًَم

و اهلل لَّ َكٌِ  ًُ  سَمغَم  ىَموَل  طَمؼا ـَو ىُمْؾ ًْ َكو احْلَؼ   قَمغَم  َأًَم ٌَوـمِؾِ  قَمغَم  َوقَمُدوُّ ًُ  سَملغَم  ىَموَل  اًْم  ىُمْؾل

كِقَّيَ  ُكْعطِل وَمِؾؿَ  ًُ  اهلل َرؾُمقُل  إيِن   ىَموَل  إًِذا ِديـِـَو ذِم  اًمدَّ ًْ ي َوُهقَ  َأقْمِ قفِ  َوًَم  َكلوِسِ

 ًُ ًَ  َأَوًَمْقَس  ىُمْؾ صُمـَو يُمـْ د  و حُتَ ًَ  ؾَمـَْلِت  َأكَّ ٌَْق شُملَؽ  سَملغَم  ىَملوَل  سمِلفِ  وَمـَُطقُف  اًْم لو وَمَلظْمؼَمْ  َأكَّ

ًُ  ىَموَل  اًْمَعومَ  َكْلشمِقفِ  ٌف  آشمِقفِ  وَمنِكََّؽ  ىَموَل  َٓ  ىُمْؾ ًُ  ىَموَل  سمِفِ  َوُمطَّق  ًُ  سَمْؽلرٍ  َأسَمو وَمَلشَمْق  وَمُؼْؾل

و اهلل َكٌِلَّ  َهَذا َأًَمْقَس  سَمْؽرٍ  َأسَمو َيو ًُ  سَمغَم  ىَموَل  طَمؼا ـَو ىُمْؾ ًْ َكو احْلَلؼ   قَمغَم  َأًَم  قَملغَم  َوقَملُدوُّ

ٌَوـمِؾِ  ًُ  سَمغَم  ىَموَل  اًْم كِقَّيَ  ُكْعطِل وَمِؾؿَ  ىُمْؾ َو ىَموَل  إًِذا ِديـِـَو ذِم  اًمدَّ ضُمُؾ  َأهيُّ فُ  اًمرَّ  ًَمَرؾُمقُل  إِكَّ

لفُ  َيْعِصل َوًَملْقَس  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل هُ  َوُهلقَ  َرسمَّ لْؽ وَموؾْمَتؿْ  َكلوِسُ  سمَِغلْرِزهِ  ًِ

فُ  اهللوَمقَ  ًُ  احْلَؼ   قَمغَم  إِكَّ صُمـَو يَمونَ  َأًَمْقَس  ىُمْؾ و حُيَد  ًَ  ؾَمـَْلِت  َأكَّ ٌَْقل  ىَملوَل  سمِلفِ  َوَكُطلقُف  اًْم

كَ  سَمغَم  ًُ  اًْمَعومَ  شَمْلشمِقفِ  َأكََّؽ  َأوَمَلظْمؼَمَ ٌف  آشمِقفِ  وَمنِكََّؽ  ىَموَل  َٓ  ىُمْؾ ْهِريُّ  ىَموَل  سمِفِ  َوُمطَّق   اًمزُّ

ًُ  قُمَؿرُ  ىَموَل  ًٓ  ًمَِذًمَِؽ  وَمَعِؿْؾ ـْ  وَمَرغَ  وَمَؾهَّ  ىَموَل  َأقْمَه  َرؾُملقُل  ىَملوَل  اًْمِؽَتلوِب  ىَمِضلقَّيِ  ِم

َْصَحوسمِفِ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل  َملو اهللوَملقَ  ىَملوَل  اطْمِؾُؼلقا صُمؿَّ  وَموْكَحُروا ىُمقُمقا ِٕ

ْ  وَمَؾهَّ  اٍت َمرَّ  صَماَلَث  َذًمَِؽ  ىَموَل  طَمتَّك َرضُمٌؾ  ِمـُْفؿْ  ىَمومَ   قَملغَم  َدظَملَؾ  َأطَمدٌ  ِمـُْفؿْ  َيُؼؿْ  مَل

ـْ  ًَمِؼَل  َمو هَلَو وَمَذيَمرَ  ؾَمَؾَؿيَ  ُأم   ًْ  اًمـَّوسِ  ِم لىُّ  اهلل َكٌِللَّ  َيلو ؾَمَؾَؿيَ  ُأمُّ  وَمَؼوًَم
 َذًمِلَؽ  َأحُتِ

للؿْ  َٓ  صُمللؿَّ  اظْمللُرْج   طَموًمَِؼللَؽ  قَ َوشَمللْدقمُ  سُمللْدَكَؽ  شَمـَْحللرَ  طَمتَّللك يَمِؾَؿلليً  ِمللـُْفؿْ  َأطَمللًدا شُمَؽؾ 
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 طَموًمَِؼفُ  َوَدقَمو سُمْدَكفُ  َكَحرَ  َذًمَِؽ  وَمَعَؾ  طَمتَّك ِمـُْفؿْ  َأطَمًدا ُيَؽؾ ؿْ  وَمَؾؿْ  وَمَخَرَج  وَمَقْحِؾَؼَؽ 

ِؾلُؼ  سَمْعُضلُفؿْ  َوضَمَعلَؾ  وَمـََحُروا ىَموُمقا َذًمَِؽ  َرَأْوا وَمَؾهَّ  وَمَحَؾَؼفُ   يَملودَ  طَمتَّلك سَمْعًضلو حَيْ

َقةٌ  ضَموَءهُ  صُمؿَّ  هَمها  سَمْعًضو َيْؼُتُؾ  سَمْعُضُفؿْ  ًْ
 شَمَعومَم  اهلل وَمَلْكَزَل  ُمْمِمـَوٌت  كِ

الممتحنت: } چہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ     ھ  ےچ 

 .أمحدو اًمٌخوري  أظمرضمف.چۈئ  ېئ   چ  سَمَؾغَ  طَمتَّك {٠١

ـ احلؾلؼ سمؼ لد اعمخوًمػلي ٕملر رؾملقل اهلل ومل يؽـ امتـوع اًم حوسمي قم

يـزل أمر مـ اهلل قمغم كٌقف صغم اهلل  نْ أ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمؾ يموكقا يتقىمعقن

قمؾقف وؾمؾؿ سموجلفود وىمتول أهؾ مؽي، ومؽون هذا رضموهفؿ ومتـلقفؿ ومػطـلً أم 

ً ومعؾقا مثؾؽ، ومعـدمو رأوا رؾملقل اهلل كومؼوًمً ًمف إن ومعؾً أ ،ؾمؾؿي ًمذًمؽ

صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ حيؾؼ قمرومقا أن إمر مؼضل وٓ ظملؼم سمعلد ذًملؽ إذ أن 

وًملـ  ،قمؾقف وؾمؾؿ ىمد حتؾؾ مملو يلدل قملغم أن إملر ملؼمم رؾمقل اهلل صغم اهلل

وإٓ ٕظمؼم اهلل كٌقف صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ سملذًمؽ ىمٌلؾ  ،يـزل مو خيوًمػ ذًمؽ

 .أكف مؼممحتؾؾف، أمو وىمد حتؾؾ ومؼد دل إمر 

و يدل قمغم ومطـ وذيموء أم اعمممـلم أم ؾمؾؿي ريض اهلل قمـفو مو يمون ومم

سمرز مـفو قمـدمو حتدث اًمـٌل  مـ ومفؿٍ  ذم مرض اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

 بقـؽن، آختّل  ظع فقشق إكهصغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مع أزواضمف ومؼول:))
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 شمريد شمريد، مـ قمرومـو ىمد: ؾمؾؿي أم ومؼوًمً ((بعضؽن ظـد أـون أن ل ؾائذن

 .ًمؽ ذكوأ ىمد ،قموهشي

 ومؼفللللوء ملللـ شمعلللد أم اعملللممـلم أم ؾملللؾؿي ريض اهلل قمـفلللو ويموكلللً

 .اًم حوسمقوت

ول اإلموم احلًـ اًمٌٍملي اًمتلوسمعل اًمعظلقؿ مـفلو ذوملو وكًلٌي وًمؼد ك

 وًملد ،إك ور مقمم ومفق ،ومًٌل سمقًون أهؾ مـ أسمقه يمون ومؼد ،سمرووقمف مـفو

صغم  اًمـٌل زوج ؾمؾؿي أم ختدم أمف ويموكً سمقده، قمؿر وطمـؽف قمؿر ظمالومي ذم

 ممإ سملف شمعؾؾلف صملدهيو ؾمؾؿي أم ومتعطقف أمف ومقٌؽل، هموسمً ومرسمه، اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

 .ومقنمسمف صمدهيو قمؾقف ومقدر ،أمف دملء أن

 .ذًمؽ سمريمي مـ وم وطمتف: يؼقًمقن ومؽوكقا 

ويموكً ريض اهلل قمـفو حتى اخلػم وشمٌودر إمم ومعؾف، ويموكً حتلى ومعلؾ 

ـْ يمؾ مو يػرح ىمؾى اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾملؾؿ، وم ٌْلدِ  َأيِب  ؾَملِػقـَيَ  َعل ـِ  قَم مْحَ  اًملرَّ

ًْ وَ  ؾَمَؾَؿيَ  ُأمُّ  َأقْمَتَؼْتـِل: ىَموَل  ـَم ِلَّ  َأظْمُدمَ  َأنْ  قَمكَمَّ  اؿْمؽَمَ  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ

 .أظمرضمف اإلموم أمحد. قَموَش  َمو

وىمد طمػظً أم اعمممـلم اًمًقدة أم ؾمؾؿي ريض اهلل قمـفو ًمألملي اًمؽثلػم 

ومؼلد  ،مـ إطمؽوم اًمنمقمقي سمروايتفو ٕطموديٌ اًمـٌلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ

 هللو ومًلؾؿ اًمٌخلوري، اشمػلؼ، طملديثو (378) ؾمٌعلمو وصمهكقي هيصمالصمه روت
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فلو ق، قمؾقمنمل سمثالصملي ومًلؾؿ، سمثالصملي اًمٌخلوري واكػردمـفو،  قمنم صمالصمي قمغم

 روقان اهلل شمعومم.

 

 

أم اعمممـلم أم ؾمؾؿي ريض  سمعد ووموة اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.. سمؼقً

ث اًمتللل دمللري طمقهلللو سمٌ للػمة وكظللرة شمعٌللد اهلل وشمـظللر إمم إطمللدا اهلل قمـفللو

متػفؿي، ويموكً شمٌودر سموًمـ قحي وشمدزم سمرأهيو ذم اًمشمون اًمتل شمتعؾؼ سموًمـوس 

 ومو حيوومظ قمغم اؾمتؼومتفؿ وقمدم اكحراومفؿ.

سمؼقً قمغم هذه احلوًمي طمتك واوموهو إضملؾ وحلؼلً سمزوضمفلو صلغم اهلل 

قلٌ قمؾقف وؾمؾؿ وهل ذم همويي اًمشقق إًمقف، ويملون ذًملؽ سمعلد قمؿلر ـمقيلؾ طم

 ملـ كحلقاؾملـي،يمه ذم اًمطٌؼلوت ٓسملـ ؾملعد، وىمقلؾ:  وصمهكللم وقموؿمً أرسمعل

 ، يمه ذم ؾمػم أقمالم اًمـٌالء.ؾمـي شمًعلم

ويموكً آظمر مـ موت مـ زوضموت اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾملؾؿ يمله ذم  

أن آظملر ملـ شملقذم ملـفـ هلل أم اعملممـلم  وافصحقحاعمًتدرك قمـد احلويمؿ، 

 شمرمجتفللو ويملله هللق ذم اعمًللتدرك أيضللًو، مقؿقكللي يض اهلل قمـفللو يملله ؾمللقلت ذم

وؾمٌى هذا آظمتالف هق اظمتالومفؿ ذم ؾمـي ووموة أم اعمممـلم أم ؾمؾؿي ريض 
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 ؿملقال ذم موشملًاهلل قمـفو، ومؼد أظمتؾػ ذم ؾمـي ووموهتو يمثػمًا، ومؼول اًمقاىملدي: 

 ، وهق سمعقد عمو ؾمـذيمره أن.وَخًلم شمًع ؾمـي

 كعلل ضموءهلو ملو سمعد وؾمتلم إطمدى ؾمـي آظمر ذم موشمً: طمٌون سمـ وىمول

 .قمكم سمـ احلًلم

 موت مـ آظمر ويموكًىمول احلوومظ سمـ طمجر اًمعًؼالين ذم اإلصوسمي: )

 .اعمممـلم أمفوت مـ

 وهمٌمل ًملذًمؽ، ومقمجلً اًمشلفقد، احلًللم، مؼتلؾ سمؾغفو طمتك قمؿرت

 .يمثػما قمؾقف وطمزكً قمؾقفو،

 اهل. ((اهلل إمم واكتؼؾً يًػما، إٓ سمعده شمؾٌٌ مل

 .معوويي سمـ يزيد ظمالومي ذم ومقًشمق: ظمقثؿي أيب سمـ وىمول

 .ؾمتلم ؾمـي أواظمر ذم ظمالومتف ويموكً

 .وؾمتلم اصمـتلم ؾمـي موشمً: كعقؿ أسمق وىمول

ـْ ومؼد ضموء  ٌَْقدِ  قَم ـِ  اهلل قُم ٌْطِقَّليِ  اسْمل ـُ  احْلَلوِرُث  َدظَملَؾ  ىَملوَل  اًْمِؼ  َرسمِقَعليَ  َأيِب  سْمل

ٌْللدُ  ـُ  اهلل َوقَم َهو اعْمُللْمِمـلِمَ  ُأم   يَ ؾَمللَؾؿَ  ُأم   قَمللغَم  َمَعُفللَه  َوَأَكللو َصللْػَقانَ  سْملل َٓ للَل ًَ ـْ  وَم  قَملل

ِذي اجْلَْقشِ  ُػ  اًمَّ ًَ ومِ  ذِم  َذًمَِؽ  َويَمونَ  ،سمِفِ  خُيْ ـِ  َأيَّ سَمػْمِ  اسْمل ًْ  اًملزُّ  َرؾُملقُل  ىَملوَل : وَمَؼوًَمل

ةاُكوا َؾةنَِذا َبْعةٌث  إَِفْقةهِ  َؾُقْبَعةُث  بِاْفَبْقةِت  َظائٌِذ  َيُعوذُ :))َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل  ـَ

َْرضِ  ِمةةنْ  َبْقةةَدا َ بِ  ْٕ ًُ  ((ِِبِةةمْ  ُخِسةةَف  ا ـْ  وَمَؽْقللَػ  اهلل َرؾُمللقَل  َيللو :وَمُؼْؾلل  يَمللونَ  سمَِؿلل
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أظمرضملف (( كِقَّتِةهِ  َظةَذ  اْفِؼَقاَمةةِ  َيةْومَ  ُيْبَعةُث  َوَفؽِـَّةهُ  َمَعُفةمْ  بِهِ  ُُيَْسُف :))ىَموَل  ،يَموِرًهو

 .مًؾؿ

 ضمفلز طمللم ذًملؽ ويمون ىمول احلوومظ سمـ طمجر اًمعًؼالين ذم اإلصوسمي:)

 احللرة وىمعلي ومؽوكلً اعمديـي إمم اًمشوم سمعًؽر قمؼٌي سمـ مًؾؿَ  معوويي سمـ يزيدُ 

 ( اهل.اًمقاىمدي ىمقل يدومع يمؾف وهذا وؾمتلم صمالث ؾمـي

واًم حقح أن اًمذي صغم قمؾقفو ريض اهلل قمـفلو هلق اًم لحويب اجلؾقلؾ 

أسمق هريرة، وًمقس ؾمعقد سملـ زيلد يمله ىمقلؾ، ًمؽـفلو أوصلً أن ي لكم قمؾقفلو 

وَخًللم،  اصمـتللم أو إطملدى ؾملـي أو َخًللمزيد، ومتقذم ؾمـي ؾمقدكو ؾمعقد سمـ 

ومؾق ىمؾـو أكف هق مـ صغم قمؾقفو ٓؾمتؾزم ذًمؽ مقهتلو ىمٌلؾ هلذه اًمًلـي، وهلذا 

ومؾؿ يؼؾ أطمٌد مـفؿ سملهنو موشمً ىمٌؾ ذًملؽ،  ،ًمقس صحقحو سموشمػوق أهؾ اًمعؾؿ

وًمؽـ يؿؽـ شملويؾ إمر يمله ىملول أهلؾ اًمعؾلؿ سملهنلو مرولً وملوصلً سمللن 

 .أقمؾؿ واهلل. ىمٌؾفو ؾمعقد ومهت قمقومقًؾمعقد سمـ زيد صمؿ ي كم قمؾقفو 

قمؿللر  دومـللً ريض اهلل قمـفللو وأروللوهو ذم اًمٌؼقللع، وظمللرج ذم ىمؼمهللو

وؾمؾؿي اسمـو أيب ؾمؾؿي وقمٌد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب أمقي وقمٌد اهلل سمـ وهى سمـ 

قمؿر سملـ أيب ؾملؾؿي ىملول: ، ومؼد أظمرج اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت سمًـده قمـ زمعي

 ًُ أم ؾمؾؿي أكو وأظمل ؾمؾؿي وقمٌد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب أمقي وقمٌد  ذم ىمؼم كزًم

 .اهلل سمـ وهى سمـ زمعي إؾمدي

ومرمحفللو اهلل رمحللي إسمللرار وأقمللغم هلللو اًمللدرضموت ومجعـللو هبللو ذم أقمللغم 

 ومراديس اجلـون إكف يمريؿ مـون آملم اًمؾفؿ آملم. 
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زيـللى سمـللً ضمحللش سمللـ أم اعمللممـلم اًمطللوهرى اًمعػقػللي اًمًللقدة هللل 

ةَ سمـ يعؿر سمـ  ، ويؼول: سمـ ريوب،رهوب ٌَػْمَ سملـ ، ويؼلول: سمـ ملرة سملـ يمثلػم ُص

  .سمـ همـؿ سمـ دودان اسمـ أؾمد سمـ ظمزيؿي يمٌػم

ومغللػمه رؾمللقل اهلل صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ سمعللد أن ويمللون اؾمللؿفو سمللرة 

 شمزوضمفو إمم زيـى.
 

 

أمقؿي سمـً قمٌلد اعمطؾلى سملـ هوؿملؿ قمؿلي رؾملقل اهلل صلغم اهلل  :أمفوو

 قمؾقف وؾمؾؿ.
 

 

ً ضمحش مملـ ى سمـصغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اعمديـي ويموكً زيـىمدم اًمـٌل 

كلً املرأة مجقؾلي إمم اعمديـلي، ويمو هوضمر مع رؾمقل اهلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ

قمللغم زيللد سمللـ طمورصمللي ومؼوًمللً: يللو  ومخطٌفللو رؾمللقل اهلل صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ
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 ،ًمللؽ كللو أيللؿ ىمللريش. ىمللول: ومللنين ىمللد روللقتفرؾمللقل اهلل ٓ أروللوه ًمـػزلل وأ

 .أظمرضمف احلويمؿ ذم اعمًتدركومتزوضمفو زيد سمـ طمورصمي.

زيد سمـ طمورصمف يًؿك سمزيد سمـ حمؿد: ٕن اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف ويمون 

سمطول اإلؾمالم اًمتٌـل ومؾه أراد اهلل إ يٌطؾ نوؾمؾؿ هق مـ رسّموه وشمٌـّوه ىمٌؾ أ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  چ    چڇ  ڇ  ڇ  چ  : اًمتٌـل أكزل ىمقًمف

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  

ڳ  کک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   

ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  

﮳    ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲ 

 قمل زيد سمـ طمورصمي.، ومؿـ طمقـفو دُ {٣ – ٠األحزاب: } چ﮴ ﮵    ﮶  

وهـللو كريللد أن كعللرف مللـ هللق زيللد سمللـ طمورصمللي ومللو هللل ىم للتف قمؾقللف 

 َزْيدُ  هق ،ًمـعرف يمقػ شمٌـوه رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ روقان اهلل شمعومم

ـُ  ـِ  طَموِرصَميَ  سْم اطِمقَؾ  سْم ـِ وىمقؾ:  –يمه ذيمره اسمـ هشوم  – َذَ طْمٌِقَؾ  سْم ـِ  ُذَ  يَمْعِى  سْم

ـِ  ٌْدِ  سْم ـِ  اًْمُعّزى قَم ـِ  اًْمِؼقسِ  اْمِرِئ  سْم ـِ  اًمـّْعَهنِ  سْم ـِ  قَموِمرِ  سْم ٌْدِ  سْم ـِ  ُودّ  قَم ـِ  قَمْقِف  سْم  سْمل

ـِ  يِمـَوَكيَ  ـِ  سَمْؽرِ  سْم ـِ  قَمْقِف  سْم ـِ  قُمْذَرةَ  سْم ـِ  اًماّلِت  َزْيدِ  سْم ـِ  ُروَمْقَدة سْم ـِ  صَملْقرِ  سْمل  يَمْؾلِى  سْمل

ـِ  ، ومزيد ريض اهلل قمـفو مـ أهة قمرسمقي قمريؼي ومقاًمده يمون ملـ أذاف َوسْمَرةَ  سْم

ًُ  ؾُمْعَدى َزْيدٍ  َوُأمّ ىمقمف سمـل يمؾى،  ٌَيَ  سمِـْ ـِ  صَمْعَؾ ٌْدِ  سْم ـْ  قَموِمرٍ  قَم ـٍ  سَمـِلل ِم ـْ  َمْعل  ِمل
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ٍ
ًْ ، ـَمّلء ًْ  ىَمدْ  َويَموَك ـْ  ظَمْقلٌؾ  وَمَلَصوسَمْتفُ ، َأْهَؾَفو ًمُِتِزيَرهُ  سمَِزْيدِ  ظَمَرضَم  اًْمَؼللْمِ  سَمـِلل ِمل

ـِ  ٌَلوقُمقهُ  ،أظمذه سمعض اعمغػميـ مـ سمـل اًمؼلم سمـ ضمنل :أي ،ضِمْنٍ  سْم لقِق  وَم ًُ  سمِ

ٌَوؿَميَ  ـْ  َوُهقَ  طُم ـُ  َيْقُمِئذٍ  َوَزْيدٌ ، اًْمَعَرِب  َأؾْمَقاِق  ِم  .َأقْمَقامٍ  صَمَهكِّقيِ  اسْم

 وَمَؼَدهُ  طِملمَ  قَمَؾْقفِ  َوسَمَؽك، ؿَمِديًدا ضَمَزقًمو قَمَؾْقفِ  ضَمَزعَ  ىَمدْ  طَموِرصَميُ  َأسُمقهُ  َويَمونَ 

 :وَمَؼوَل 

ْ  َزْيلللد قَملللغَم  سَمَؽْقلللً  وَمَعلللْؾ  َملللو َأْدرِ  َومَل
 

ضَمللك، َأطَمللّل  ضََمللْؾ  ُدوَكللفُ  َأشَمللك َأمْ  وَمػُمْ ْٕ  ا
 

 
لللللوِهٌؾ  َوإيِّن ، َأْدِري َملللللواهللِ  وَملللللقَ  ًَ  ًَم
 

ْفُؾ  سَمْعِدي َأهَموًَمؽ ًّ ٌَْؾ  هَموًَمؽ َأمْ  اًم  اجْلَ

ًَ  َوَيو  ٌِل َأْوسَميٌ  اًمّدْهرُ  ًَمؽ َهْؾ  ؿِمْعِري ًَمْق ًْ ـْ  وَمَح  سَمَجْؾ  زِم  ُرضُمققُمؽ اًمّدْكَقو ِم

 

 

 ـُمُؾققِمَفلللو قِمـْلللدَ  اًمّشلللْؿُس  شُمَذيّمُركِقلللفِ 

 

 َأوَمْؾ  هَمْرهَبو إَذا ِذيْمَراه َوشَمْعِرُض 

 

 

 

ًْ  َوإِنْ  ٌّللل َْرَواُح  َه ْٕ ـَ  ا  ِذيْملللَرهُ  َهلللّقْج

 

 َوضَملْؾ  َوَملو قَمَؾْقلفِ  طُملْزيِن  َملو ـُملقُل  َقوومَ 

َْرضِ  ذِم  اًْمِعقسِ  َكّص  ؾَمُلقْمِؿُؾ   ْٕ َٓ  ضَموِهًدا ا للَلمُ  َأوْ  اًمّتْطللَقاَف  َأؾْمللَلمُ  َو ًْ سمِللْؾ  شَم  اإْلِ

 َمـِّقتِللللللل قَمللللللكَمّ  شَمللللللْلِت  َأوْ  طَمَقللللللوِت  

 

ََمللْؾ  هَمللّرهُ  َوإِنْ  وَمللونٍ  اْمللِرِئ  وَمُؽللّؾ  ْٕ  ا

ـُ  طَمِؽقؿُ  َويَمونَ   ـِ  َزامِ طمِ  سْم ـْ  ىَمِدمَ  ظُمَقْيِؾدِ  سْم ـُ  َزْيدُ  ومِقِفؿْ  سمَِرىِمقِؼ  اًمّشومِ  ِم  سْم

ًْ .  َوِصقٌػ  طَموِرصَميَ  ًُ  ظَمِدَذيُ  قَمّؿُتفُ  قَمَؾْقفِ  وَمَدظَمَؾ  قِمـْدَ  َيْقمِئذٍ  َوِهَل ، ظُمَقْيِؾدٍ  سمِـْ

  َأّي  قَمّؿيُ  َيو اظْمَتوِري: هَلَو وَمَؼوَل  َوؾَمّؾؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل  َصغّم اهللِ   َرؾُمقلِ 
ِ
ء َٓ  اًْمِغْؾَهنِ  َهُم

 َوؾَمّؾؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل  َصغّم اهللِ   َرؾُمقُل  وَمَرآهُ  وَمَلظَمَذشْمفُ  َزْيًدا وَموظْمَتوَرْت ، ًَمؽ وَمُفقَ  ؿِمْئً
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ٌَفُ ، قِمـَْدَهو ٌَْتفُ ، ِمـَْفو وَموؾْمَتْقَه  َوؾَمّؾؿَ  قَمَؾْقفِ اهللُ  َصغّم اهللِ   َرؾُمقُل  وَمَلقْمَتَؼفُ  ًَمفُ  وَمَقَه

ٌَـّوهُ  ٌَْؾ  َوَذًمَِؽ  َوشَم  .إًَمْقفِ  ُيقطَمك َأنْ  ىَم

ْ  َزْيدٍ  قَمغَم  سَمَؽْقً َأسمِقفِ  ىَمْقُل  َزْيًدا سَمَؾغَ  َوعَمّو سَْمَقلوَت .  وَمَعْؾ  َمو َأْدرِ  َومَل ْٕ  ىَملوَل .  ا

 ٌُ َؿُعفُ  سمَِحْق ًْ ٌَونُ  َي  :اًمّريْم

ـّ  ـّ  َوإِنْ ، َأْهللللكِم  إمَم  َأطِملللل  َكوِهًقللللو يُملللل
 

ًِ  ىَمِعقلللدُ  سمِلللَليّن  ٌَْقللل  َشلللوقِمرِ اعمَْ  قِمـْلللدَ  اًْم
ـْ  وَمُؽّػقا  َٓ  ؿَمَجويُمؿْ  ىَمدْ  اًّمِذي اًْمَقضْمدِ  ِم َْرضِ  ذِم  شُمْعِؿُؾقا َو ْٕ سََملوقِمرِ  َكلّص  ا ْٕ  ا
ةٍ  ظَملللللػْمِ  ذِم اهللِ   سمَِحْؿلللللدِ  وَملللللنيِّن    ُأْهَ

 

 يَملللللوسمِرِ  سَمْعلللللدَ  يَملللللوسمًِرا َمَعلللللدّ  يِملللللَرامِ 

ملع قمؿلف يمعلى يٌحثلون قمـلف طمتلك  وظمرج أسملقه طمورصملي سملـ ذاطمقلؾ 

 سمَِؿّؽليَ وؾملؾؿ  قَمَؾْقلفِ اهلُل صغم اهللِ   َرؾُمقلِ  قَمغَم  َوىَمَػو طَمّتكمؽي ومجوءا  وضمداه ذم

ٌَْؾ  َوَذًمَِؽ  ؾْماَلمِ  ىَم َٓ  اإْلِ ـَ  َيو :ًَمفُ  وَمَؼو ٌْدِ  سْم ـَ  َيو، اعْمُّطِؾِى  قَم  ضِمػَمانُ  َأْكُتؿْ  ىَمْقِمفِ  ؾَمّقدِ  سْم

ٌْلِدك اسْمـِـَلو ذِم  ضِمْئـَلويُمؿْ  َوىَملدْ  اجْلَوِهعَ  َوشُمْطِعُؿقنَ  اًْمَعويِنَ  َوشَمُػّؽقنَ اهللِ   ـَ ، قَم ل ًِ  ًمُِتْح

َٓ  ؟ ((َذفِةةَك  َأَوَؽةةْرُ :))وَمَؼللوَل  ومَِداِهللفِ  ذِم  إًَمْقـَللو  ُاْدُظةةوهُ :))وَمَؼللوَل  ؟ ُهللقَ  َوَمللو: وَمَؼللو

هُ  َم  َؾنِنْ  َوُأَخّرُ ـُ  َمةنْ  َظةَذ  َأْخَتةارُ  بَِاّفةِذي َأَكا َمااهللِ  َؾوَ  اْخَتاَرِ   َوإِنْ  َؾَذاكَ  اْخَتاَر

َٓ ، ((َأَحًدا اْخَتاَرِ   صلغم اهللِ   َرؾُملقُل  وَملَدقَموهُ  ،اًمـّْ لِػ  قَملغَم  ِزْدت ىَمدْ  :ًَمفُ  وَمَؼو

ـُ  طَموِرصَمليُ  َأيِب  َهلَذا :وَمَؼلوَل  ؟ ((َهةَذانِ  ِمةنْ :))ىَملوَل  ضَملوءَ  وَمَؾلّه وؾملؾؿ  قَمَؾْقفِ اهلُل   سْمل

اطِمقَؾ  ـُ  يَمْعلُى   قَمّؿلل َوَهلَذا َذَ اطِمقلَؾ  سْمل ُتةكَخ  َؿةْد :))وَمَؼلوَل ، َذَ  ِصةْئت إنْ  ّرْ

 :َأسُملقهُ  ًَمفُ  وَمَؼوَل ، َمَعؽ ُأىِمقؿُ  سَمْؾ  :وَمَؼوَل ، ((َمِعي َأَؿْؿت ِصْئت َوإِنْ ، َمَعُفَم  َذَهْبت
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َتورُ  َزْيدُ  َيو ٌُقِدّييَ  َأخَتْ  :وَمَؼوَل  ؟ َوىَمْقِمؽ َوسَمَؾِدك َوُأّمؽ َأسمِقؽ َوقَمغَم  احْلُّرّييِ  قَمغَم  اًْمُع

ـْ  َرَأْيً ىَمدْ  إيّن   َذًمِلَؽ  وَمِعـْلدَ  ،َأسَملًدا ُأوَموِرىُملفُ  سمَِوًّملِذي َأَكلو َوَملو، ؿَمْقًئو اًمّرضُمؾِ  اَهذَ  ِم

ـْ  اعْمَللإَلِ  إمَم  سمِللفِ  َوىَمللومَ  سمَِقللِدهِ وؾمللؾؿ  قَمَؾْقللفِ اهلُل صللغم اهللِ   َرؾُمللقُل  َأظَمللذَ  ، ىُمللَرْيشٍ  ِملل

ًْ  ((،َوَمْوُروًثا َواِرًثا، اْبـِي َهَذا َأنّ  اْصَفُدوا:))وَمَؼوَل   َذًمِلَؽ  قِمـْدَ  َأسمِقفِ  َكْػُس  وَمَطوسَم

ـِ  َزْيلدَ : ُيْدقَمك َويَمونَ   چڳ  ڳ   چ : شَمَعلومَم اهلُل  َأْكلَزَل  طَمّتلك حُمَّؿلدٍ  سْمل

 . {٣األحزاب: }
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ىمٌؾ اخلقض ذم ىم ي اًمزواج ذى قمؾقـو إيضوح ؿمٌفي يًلتغؾفو أقملداء 

اإلىملالل ملـ ؿمللكف، وهلل أكلف صلغم اهلل  اًمـٌل حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾملؾؿ ذم

قمؾقف وؾمؾؿ يمون حيى زيـى سمـً ضمحش وأراد أن يتزوضمفو ذم وىملً يموكلً 

هل متزوضمي مـ زيد ريض اهلل قمـفو، ويمون يريد أن يلمره سمطالىمفو ًمقتزوضمفلو 

ڃ  ڃ   چهق ًمقٓ خموومي طمديٌ اًمـوس قمـ ذًمؽ، ويًتدًمقن سمؼقًمف شمعلومم 

ؾ هذا يمذب وهبتلون ومغوًمطلي، .. ويم{٥٢األحدزاب:  } چچ  چ  چ   چ

ومؾقس رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾملؾؿ ملـ يػعلؾ ذًملؽ وهلق اعمع لقم، ومله 

معـك اًمع ؿي قمـد همٓء اًملذي يتفؿلقن رؾملقل اهلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ 

 هبذه آهتوموت، وأي إيهن سمـٌقشمف ذم ىمؾقهبؿ.

 

 

وموع قمـ كٌل اهلل داؤد اًمذي اهتؿ يمذًمؽ يمـٌقـو وًمعكم أضمدهو ومرصي ًمؾد

حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ومؼد طم ؾ كػس إمر ذم طمؼ كٌل اهلل داؤد قمؾقف 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       چ اًمًالم طمقٌ ىموًمقا ذم شمػًػم ىمقًمقه شمعومم:  

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  
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ک  ک  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ک  ک   گ    گ      گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     

ھ  ھ  ھ     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ

ۓ  ﮲  ﮳     ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ھے  ے  ۓ  

﯁                             ﮻  ﮼    ﮽  ﮾﮿  ﯀ 

، {٧٣ – ٧١ص: } چ              ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ  

 اًمدهر ىمًؿ ىمد قف اًمًالم يمونؾقم داودطمقٌ ذيمروا ذم سمعض اًمتػوؾمػم: أن 

 خيؾق ويقم رسمف، ًمعٌودة ومقف خيؾق ويقم اًمـوس، سملم ومقف يؼض يقم: أيوم صمالصمي

 يمون أكف اًمؽتى مـ يؼرأ ومقه ويمون امرأة، وشمًعقن شمًع ًمف ويمون ;ًمـًوهف ومقف

 مـ يؼرأ ومقه ذًمؽ وضمد ؾهوم ;ويعؼقب وإؾمحوق إسمراهقؿ ومضؾ ومقف ذد

 ىمٌكم، يموكقا اًمذيـ آسموهل سمف ذهى ىمد يمؾف اخلػم إن رب يو: ىمول اًمؽتى

 اهلل وملوطمك: ىمول هبؿ، ومعؾً مو مثؾ يب واومعؾ أقمطقتفؿ، مو مثؾ وملقمطـل

 واسمُتكم اسمـف، سمذسمح إسمراهقؿ اسمُتكم ;هبو شمٌتؾ مل سمٌاليو اسمُتؾقا آسموءك إن: إًمقف

 مـ شمٌتؾ مل وإكؽ يقؾمػ، قمغم سمحزكف يعؼقب واسمُتكم سمٍمه، سمذهوب إؾمحوق

 مو مثؾ وأقمطـل سمف، اسمُتؾقتفؿ مو سمؿثؾ اسمتؾـل رب يو: ىمول سمٌمء، ذًمؽ

 مو ذًمؽ سمعد ومؿؽٌ: ىمول: وموطمؽمس مٌتغم إكؽ: إًمقف وملوطمل. ىمول ;أقمطقتفؿ

 ذهى، مـ محومي صقرة ذم متّثؾ ىمد اًمشقطون ضموءه إذ يؿؽٌ، أن اهلل ؿموء
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 ومتٌعف، ومتـحك ًمقلظمذه، يده ومؿد ي كم، وهؿىم وهق رضمؾقف قمـد وىمع طمتك

 يؼع، أيـ ومـظر اًمؽّقة، مـ ومطور ًمقلظمذه، ومذهى يمّقة، ذم وىمع طمتك ومتٌوقمد

 مـ امرأة ويموكً هلو، ؾمطح قمغم شمغتًؾ امرأة وملسمٍم: ىمول. أصمره ذم ومقٌعٌ

 وموؾمتؽمت ؿمعرهو وملًمؼً وملسمٍمشمف، اًمتػوشمي مـفو ومحوكً ظَمْؾؼو، اًمـوس أمجؾ

 وأن زوضمو، هلو أن وملظمؼم قمـفو، ومًلل: ىمول رهمٌي، ومقفو ؽذًم ومزاده: ىمول سمف،

 أن اعمًؾحي صوطمى إمم ومٌعٌ: ىمول ;ويمذا يمذا سمؿًؾحي هموهى زوضمفو

 إًمقف ويمتى: ىمول. ًمف ومػتح ومٌعثف،: ىمول ويمذا، يمذا قمدوّ  إمم أوريو يٌعٌ

 سملؾمو، مـفؿ أؿمد ويمذا، يمذا قمدوّ  إمم اسمعثف أن: أيضو إًمقف ومؽتى: ىمول سمذًمؽ،

 أن إًمقف ومؽتى: ىمول سمذًمؽ، داود إمم ومؽتى: ىمول. أيضو ًمف ومػتح فومٌعث: ىمول

 قمدة اكؼضً ومؾه: ىمول اًمثوًمثي، اعمرة ومؼتؾ ومٌعثف ويمذا، يمذا قمدوّ  إمم اسمعثف

. واًمًالم اًم الة قمؾقف ؾمؾقهن أم ومفل داود شمزوضمفو اعمرأة

 اهلل سمعٌ طمتك يًػما إٓ قمـده شمؾٌٌ مل: ىمول قمؾقف، دظمؾً ومؾه: ىمول

 قمٌودشمف، يقم ذم ومقضمداه قمؾقف، يدظمال أن ومطؾٌو إكًقلم، صقر ذم َمَؾؽلم

 ي كم وهق ؿمعر ومه :ىمول اعمحراب، قمؾقف ومتًّقروا يدظمال أن احلرس ومؿـعفه

  كحـ إكه چڌ  ڎ چ  :ومؼوٓ مـفه، ومػزع: ىمول ضموًمًلم، يديف سملم هبه هق إذ

 حتػ ٓ: يؼقل چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ 
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 قمكمّ  ّ وىمُ : ومؼول: ىمول. اًمؼضوء قمدل إمم: چگ  گ     گ    گچ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     ڻ چ  :أطمدمهو ومؼول: ىمول ىمّ تؽه،

 مو: ًممظمر ومؼول: ىمول. مئي كعوضمف هبو ومقؽؿؾ كعجتل، يلظمذ أن يريد ومفق چ

 وملكو واطمدة، كعجي هذا وٕظمل كعجي، وشمًعلم شمًعو زم إن: ومؼول شمؼقل؟

 وهق: ىمول يموره؟ وهق: ىمول مئي، كعوضمل هبو ومليمؿؾ ـف،م آظمذهو أن أريد

 ذًمؽ قمغم أكً مو: ىمول وذاك، كدقمؽ ٓ إذن: ىمول يموره؟ وهق: ىمول يموره،

 وهذا، هذاو هذا مـؽ ضسمـو شمريد، أو ذًمؽ شمروم ذهًٌ ومنن: ىمول سمؼودر،

 أطمؼ أكً داود يو: ىمول ;واجلٌفي إكػ وأصؾ إكػ، ـمرف أؾمٌوط وومن

 ومل امرأة، كعجي وشمًعقن شمًع ًمؽ طمقٌ وهذا، وهذا هذا مـؽ ُييب أن

 ىمتؾتف، طمتك ًمؾؼتؾ شمعروف سمف شمزل ومؾؿ واطمدة، امرأة إٓ ريووٕ يؽـ

 ىمد ومو ومقف، وىمع ىمد مو ومعرف ؿمقئو، ير ومؾؿ ومـظر: ىمول. امرأشمف وشمزوضمً

 أرسمعلم ؾموضمدا يٌؽل ومؿؽٌ: ىمول. ومٌؽك: ىمول ؾموضمدا، ومخر: ىمول. سمف اسمُتكم

 طمتك يدقمق صمؿ يٌؽل، ؾموضمدا يؼع صمؿ مـفو، حلوضمي إٓ رأؾمف يرومع ٓ يقمو

 داود يو: يقمو أرسمعلم سمعد إًمقف اهلل وملوطمك: ىمول. قمقـقف دمقع مـ اًمعشى كًٌ

 زم همػرت ىمد أكؽ أقمؾؿ يمقػ رب يو: ومؼول ًمؽ، همػرت ومؼد رأؾمؽ، ارومع

 آظمذا اًمؼقومي يقم أوريو ضموءك إذا اًمؼضوء، ذم حتقػ ٓ قمدل طمؽؿ وأكً
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 ؾمؾ رب يو: يؼقل قمرؿمؽ ىمٌؾ رم دمو أوداضمف شمشخى سمشهًمف وأ سمقؿقـف رأؾمف

 وملؾمتقهٌؽ أوريو دقمقت ذًمؽ يمون إذا: إًمقف وملوطمك: ىمول ىمتؾـل؟ ومقؿ هذا

 همػرت ىمد أكؽ قمؾؿً أن رب: ىمول اجلـي، سمذًمؽ وملصمقٌف زم، ومقفٌؽ مـف،

 صغم ىمٌض طمتك رسمف مـ طمقوء اًمًهء مـ قمقـقف يؿأل أن اؾمتطوع ومه: ىمول زم،

 إكتفك يمالم سمعض أهؾ اًمتػًػم..وؾمؾؿ فقمؾق اهلل

ويمللؾ هللذا يمللذب وزور وهللق مللـ اإلهاهؾقللوت اعمدؾمقؾمللي ذم يمتللى 

وهلؾ يؼٌلؾ اًمعؼلؾ ؟!! ومفؾ مـ صدر مـلف هلذا اًمػعلؾ يؽلقن كٌقلًو  ،اًمتػًػم

هلذا ٓ  ؟!!!يػعلؾ ذًملؽ ومقتعؿلد ىمتلؾ مًلؾؿ ًمقتلزوج امرأشملف واعمًؾؿ أن كٌقل

 قل ذًمؽ.ومؾقتؼل اهلل مـ يؼ ،ي در طمتك مـ أيمؼم جمرم
 

 

 ومؾله ،قمؾقفلو كػًلف ووـمَّـ اعمراة شمؾؽ ظمطى ىمد يمون أوريو نواحلؼقؼي أ

 أوريو ًمذًمؽ وموهمتؿَّ  ،جلالًمتف مـف كػًفو ومزوضمً ،داود ظمطٌفو همزاشمف ذم هموب

 شمًلعي وقمـلده خلوـمٌفلو اًمقاطمدة هذه يؽمك مل طمقٌ ذًمؽ قمغم شمعومم اهلل ومعوشمٌف

 چڻ  ۀ  ۀ چ ىمقًملف اًمقضملف اهلذ صلحي قملغم ويلدل ،امرأة وشمًعقن

 شمؼلدم ىملد يؽلـ ومل اخلطٌلي ذم سمقلـفه يملون اًمؽلالم أن قمغم هذا ومدل، {٧٥ص: }

 أظمقللف ظمطٌللي قمللغم ظمطٌتللف: أطمللدمهو سمًللٌٌلم داود ومعقشمللى ،هلللو أوريللو شمللزوج
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 داود ذكلى نأ :وىمقلؾ ،كًلوهف يمثلرة ملع اًمتلزوج قمغم احلرص إفمفور: واًمثوين

 اخل لؿلم سمًلٌى هلق وإكله رأةواعمل أوريلو سمًٌى هق ًمقس مـف اؾمتغػر اًمذي

 ٕطمللد ىمقًمللف هللق :وىمقللؾ ،أظمللر يمللالم ؾمللهع ىمٌللؾ ٕطمللدمهو ىمهلل ويمقكللف

 سمؽقكلف ظم لؿف قملغم ومحؽؿ كعوضمف إمم كعجتؽ سمًمال فمؾؿؽ ًمؼد اخل ؿلم

 داود اؿملتغؾ .زًمؾ لقاب خموًمػلوً  احلؽؿ هذا يمون ومؾه ،اًمدقمقى سمؿجرد فموعموً 

 ممو واًمًالم اًم الة قمؾقف اودد كزاهي اًمقضمقه هبذه ومثًٌ ،واًمتقسمي سموٓؾمتغػور

 . أقمؾؿ واهلل ،إًمقف كًى

 

ذم ىم ي أم اعمممـلم زيـى سمـً  حًمؽؾ ذًمؽ وضمى اًمٌقون واإليضو 

مـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ   وضمحش ريض اهلل قمـفو ذم زواضمف

 ومـؼقل:
د إؾملوءة اًمظلـ سموٕكٌقلوء وىمؾلي إدب معفلؿ : أكف مـ اخلطل اًمشديأوًٓ 

ومال ي در مـفؿ  ،وىمد أشمػؼ أهؾ اًمعؾؿ قمغم قم ؿي إكٌقوء وأهنؿ مع قمقن

ارشمؽوب اًمذكقب طمتك اًم غوهر قمغم اعمعتؿد، ويمؾ مو ورد ذم ىم لي إقمجوهبلو 

سمف ورهمٌتف ذم ـمالق زيد هلو ًمقتزوضمفو ظمورق ًمؾع ؿي، ومه معـك طمػظف شمعومم 

ې  چ مثؾ ذًمؽ، وهق قمؽس مو أمره هلل سمف طمقلٌ ىملول ًملف:  ًمف إذا شمريمف يؼع ذم
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وٓ أفملللـ أطملللدا  {٥٥الحجدددر: } چې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     

خيتؾػ معل أكلف صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ ٓ يعصل رسملف وٓ خيلوًمػ أملره وإٓ 

 يمقػ يؽقن كٌقو ورؾمقٓ ًمق ومعؾ ذًمؽ. 

اًملديـ واًمنملع اًمذيـ قمؾؿقكو  ؿ: أكـو ملمقرون سموإلىمتداء هبؿ، وهثاكقاً 

واحلالل واحلرام، ومفؾ مـ اعمؿؽـ أن يعؾؿقكو مو يتـوىمضقن ومقف، سمؿعـك أهنؿ 

يـفقكو قمـ ومعؾ صمؿ  هؿ يػعؾقكف، وًمق ومعؾقه ًمؽـو ملمقريـ سموٓىمتداء هبؿ ومفؾ 

 .؟! وهؾ يلمركو اهلل أن كؼتدي سمؿـ خيوًمػ أمره؟!هذا يًتؼقؿ

ف وٓ وملقؿـ هلؿ طمقاًمقلف : أن هذا إمر ٓ يؼٌؾف اًمػرد مـلو ذم كػًلثافثاً 

ومؾق ىمقؾ قمـ واطمد مـو أكف قمشؼ امرأة صديؼف ًمعومي اًمـوس..  ،مـ سمؼقي اخلؾؼ

 ًمتجـٌقه، ومؽقػ ًمق يمون كٌقًو ورؾمقٓ.

مـ إظمٌور هل مٌـقلي قملغم اًمظلـ واًملقهؿ  قمـ ذًمؽ : أن مو وردرابعاً 

ومؼد شمقهؿ وفمـ مـ رواهلو أن رؾملقل اهلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ يملون خيػلل 

همٌي ـمالىمفو مـ زيد، ومفؾ ورد مو يدل قمغم أكف صغم اهلل قمؾقف وؾملؾؿ طمٌفو ور

 ّسح سمذًمؽ.

: أن مو شمقمهف اعمتقمهقن ذم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾملؾؿ هلق مساً اخ

ىمٌلؾ أن كٌللم معلوين أيلوت  -همػم صحقح وظمطل ضمكم، واًمدًمقؾ قملغم ذًملؽ 

 هق أت: -اًمتل ومفؿفو اًمٌعض ظمطل
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قمـفلو ًمزيلد سملـ طمورصملف هلق  أن اًمذي ظمطى زيـلى ريض اهلل (1

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ويمون يعرف كًلٌفو ومؽوكتفلو، ويعلرف 

أن زيدًا يمون ممؾقيمًو وموقمتؼف، وىمد شمؼدم اًمؽالم قمـ ذًمؽ طمقٌ ذيمركلو أكلف 

ى سمـً ضمحش مملـ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اعمديـي ويموكً زيـعمو ىمدم اًمـٌل 

كً امرأة مجقؾي عمديـي، ويموإمم ا هوضمر مع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

قمغم زيد سملـ طمورصملي ومؼوًملً: يلو  ومخطٌفو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

ًملؽ  كو أيؿ ىملريش. ىملول: وملنين ىملد رولقتفرؾمقل اهلل ٓ أرووه ًمـػز وأ

ومؾق يمون يريلدهو ًمـػًلف عملو  ،أظمرضمف احلويمؿ ذم اعمًلتدركومتزوضمفو زيد سمـ طمورصمي.

زوضمفو وهلق ٓ يعرومفلو ومل يرهلو ومؾله زوضمفو زيدًا، وٓ يؼقل اًمؼوهؾ أكف 

رآهو أطمٌفو: ٕن هذا يمالم سموـمؾ ومفل اسمـي قمؿتف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يمه 

أؾمؾػـو ومـ اعمميمد سمؾ اعمؼطقع سمف أكف يعرومفو ويمؿ ىمد رآهو ملـ ىمٌلؾ ومفلق 

 يعرف مجوهلو وطمًـفو ىمٌؾ أن يزوضمفو مـ زيد سمـ طمورصمي ريض اهلل قمـفو. 

ق يمللون راهمٌللو ذم زواضمللف مـفللو أكللف صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ ًملل (2

وهل سمؽر ىمٌؾ أن يزوضمفلو ملـ ملقٓه زيلد سملـ  ووأقمجٌفو مجوهلو ًمتزوضمف

 طمورصمي.

أكف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمق يمون راهمٌلًو ومقفلو وذم ـملالق زيلد  (3

شمتعلومم قملكم  وهلو.. ًمقاومؼف قمغم ـمالىمفو طمقـه ضموء يشؽقهو إًمقف وىمول ًمف أهن
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مو ورد ذم اًم حقح أكف صلغم  ـو ويظفر مـ يمالمفو مو يمذيـل، ًمؽسمـًٌف

ـْ اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أمره سمنمًويمفو وقمدم مػورىمتفو، وم  ريض اهلل قمـفو َأَكسٍ  َع

ـُ  َزْيدُ  ضَموءَ : ىَموَل  ِللُّ  وَمَجَعَؾ  -أي يشؽق زيـى   -َيْشُؽق طَموِرصَميَ  سْم صلغم  اًمـٌَّ

ِق :))َيُؼقُل  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل   .أظمرضمف اًمٌخوري(( َزْوَجَك  َظَؾْقَك  َوَأْمِسْك  اهلل اتَّ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  وىمد أصمًٌ اهلل ذًمؽ ذم اًمؼرآن سمؼقًملف:

 . {٥٢األحزاب: } چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

وىمد ورد ذم سمعض اًمروايوت أكف ىملول ذًملؽ ًمزيلد سملـ طمورصملي ريض اهلل 

قمـف أيمثر مـ مرة يمه ؾمـذيمر ذًمؽ ذم روايي احلويمؿ، ومه يمون رؾملقل اهلل صلغم 

 سملن يؿًؽفو وٓ يػورىمفو. إٓ يشػم قمؾقف اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

وأمو مو ورد ذم إطموديٌ قمـ ذًمؽ وهلق ملو ىملد يػفؿلف اًملٌعض ومفله 

ظموـمئًو ومقحؽؿ قمغم رؾمقل اًمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمؿثؾ هذه اإلؾموءة ومفق مو 

ورد قمـد احلويمؿ ومنكـو ؾمـقرده أن صمؿ كٌلم اعمؼ قد واحلؼقؼي ومعوين أيوت 

 ً قمـد اًمٌعض ظمطل:اًمؼرآكقي اًمتل وُمفؿ

 اهلل قمٌلد ومحدصمـل: قمؿر اسمـ ىمولضموء قمـد احلويمؿ ذم اعمًتدرك أكف ىمول: 

 اهلل صغم اهلل رؾمقل ضموء: ىمول طمقون سمـ حيقك سمـ حمؿد قمـ إؾمؾؿل قمومر سمـ

 حمؿلد سملـ زيد: ًمف يؼول إكه زيد يمون و يطؾٌف طمورصمي سمـ زيد سمقً ؾمؾؿ و قمؾقف

 ومجلوء ؟ زيلد أيـ: ومقؼقل اًمًوقمي ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومؼده ومرسمه
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 وملقمم اهلل رؾملقل يلو هـلو: ًملف ومتؼلقل زيـلى إًمقف ومتؼقم ،ذده ومؾؿ يطؾٌف مـزًمف

 مٍملف اهلل ؾملٌحون اًمعظلقؿ اهلل ؾملٌحون إٓ قمـف يػفؿ يؽود ٓ سمٌمء هيؿفؿ

 و قمؾقلف اهلل صلغم اهلل رؾملقل أن امرأشمف وملظمؼمشمف مـزًمف إمم زيد ومجوء ،اًمؼؾقب

 قمؾقلف ذًمؽ قمروً ىمد: ىموًمً يدظمؾ ًمف ىمؾً أٓ: زيد ومؼول ،مـزًمف أشمك ؾمؾؿ

 ٓ سمؽلالم شمؽؾلؿ ومم طمللم ؾملؿعتف: ىموًملً ؟ؿملقئو يؼلقل ومًؿعتف: ىمول أسمك و

: ىمول اًمؼؾقب مٍمف اهلل ؾمٌحون اًمعظقؿ اهلل ؾمٌحون: يؼقل ؾمؿعتف و أومفؿف

 اهلل رؾملقل يلو: ومؼلول ؾملؾؿ و قمؾقلف اهلل صغم اهلل رؾمقل أشمك طمتك زيد ومخرج

 ًمعلؾ اهلل رؾملقل يلو أملل و أكلً سملليب دظمؾلً ومفلال مـلززم ًضمئ أكؽ سمؾغـل

 أمًلؽ: ؾملؾؿ و قمؾقلف اهلل صلغم اهلل رؾملقل ومقؼلقل وملومورىمفو أقمجٌتؽ زيـى

 صلغم اهلل رؾمقل يلت و ذًمؽ سمعد ؾمٌقال إًمقفو زيد عواؾمتط ومه ،زوضمؽ قمؾقؽ

 اهلل رؾملقل يلو: ومقؼقل زوضمؽ قمؾقؽ أمًؽ: ومقؼقل ومقخؼمه ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل

 ،زوضملؽ قمؾقؽ أطمٌس: ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومقؼقل ،أومورىمفو إذا

 . احلديٌ.طمؾً و اقمتزهلو و زيد ومػورىمفو

هذا هق احلديٌ اًمذي ومفؿ مـف اًملٌعض أن رؾملقل اهلل صلغم اهلل قمؾقلف 

ويمون يتؿـك ًمق يطؾؼفو زيلد، وًملقس ذم احللديٌ ملو  ،وؾمؾؿ يمون حيى زيـى

 مّصة  اهلل شةبحان افعظةقم اهلل شةبحانيٌلم ذًمؽ، سمؾ يمون ومقف أكلف يؼلقل:)

(، وًمق يمون ىموصدا ـمالق زيد مـفو ٕظمؼمه سملذًمؽ ًمؽـلف ذم يملؾ ملرة افؼؾوب
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(، واًمذي ُيػفؿ ملـ ىمقًملف صلغم اهلل أمسك ظؾقك زوجك واتق اهلليؼقل ًمف:)

( أي اشمؼ اهلل ذم مو شمتفؿـل سمف مـ أهنو أقمجٌتـل حلوضمي ذم اتق اهللقمؾقف وؾمؾؿ:)

ىمللد أظمللؼم اًمـٌللل أكللف ؾمللقطؾؼفو وهللق ، صمللؿ أن زيللد كػزلل ًمللق صللحً اًمؼ للي

يتزوضمفو ومرومض رؾمقل اهلل صؾي اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، وًمق يمون راهمًٌو ذم ذًملؽ عملو 

 رومض.

صمؿ أن اهلل هق اًمذي زوضمف إيوه، ومفؾ يرى اهلل سموخلطقئي، ومؾق  (4

وطموؿمللوه مللـ -يمللون رؾمللقل اهلل صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ وىمللع ذم اًمللذكى 

ومؾقتؼلل اهلل يملؾ  ،ومم ٓ يلمر سموعمع قيعمو أيده اهلل شمعومم: ٕن اهلل شمع -ذًمؽ

 أيمرم خمؾقق ذم اًمقضمقد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ. ؿمـ يتف

 

 

أن اهلل شمعومم ىملد أظملؼم كٌقلف حمؿلد صلغم اهلل  :هي واحلؼقؼة يف ـل إمر

ؾمتؽقن وملقه سمعلد زوضمتلؽ، ومؽلتؿ  ووأهن ،قمؾقف وؾمؾؿ أن زيدًا ؾمقطؾؼ زيـى

قل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذًمؽ ذم كػًف ومل يٌده ًمزيد قمـدمو ؿملووره ذم رؾم

 :ـمالىمفو، وؾمٌى يمتهكف ًمذًمؽ هق
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أكف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمق أظمؼمه سمذًمؽ ٓهتؿف اًمـوس سملكف يرهمى  (1

ذم زواضمفو حمٌي مـف هلو، وكحـ كشفد سمعلض اًملذيـ مل يػفؿلقا اخللؼم يؼقًملقن 

 سمقوكف. ذًمؽ أن، سمعد سمقون احلؼ ومؽقػ ىمٌؾ

أن زيدًا يمون يًؿك زيد سمـ حمؿد يمه أؾمؾػـو طمقلٌ أقمتؼلف رؾملقل  (2

 اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وشمٌـّوه.

يمون مـتظر إسمطول اًمتٌـل،  أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ (3

 اإلسمطول ذم أسمؾغ ٓ سملمر اًمتٌـل أطمؽوم مـ قمؾقف اجلوهؾقي أهؾ يمون مو وإسمطول

 ًمقؽقن: اعمًؾؿلم إموم مـ ذًمؽ ووىمقع ـواسم يدقمك اًمذي امرأة شمزوج وهق مـف

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ زل ىمقًمف: ـ وملسمطؾ اهلل اًمتٌـل وأكًمؼٌقهلؿ أدقمك

چ  چ    چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ   ڎ  ڈ  

ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

ڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  

 .{٣ – ٠األحزاب: } چۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴ ﮵    ﮶   ے  ے 

ودًمقؾ ذًمؽ يمؾف أن اًملذي زوضملف صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ سمزيـلى سمـلً 

 ضمحش هق احلؼ شمعومم ذم قماله يمه ؾمـٌلم يمؾ ذًمؽ إن ؿموء اهلل شمعومم.
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وأمو مو ورد ذم أيوت اًمؼرآكقي ووُمفؿ ومفًه ظموـمئو ومفق ىمقًمف شمعومم:      

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ 

 چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
 {٥٢األحزاب: }

ٱ  ٻ         چ وىمد كزل ىمٌؾفو آيي شمٌلم معوين هذه أيي وهل ىمقًمف شمعومم: 

ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  

 .{٥٦األحزاب: } چٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  

ًػم معوين يمؾ ذًمؽ يمه ورد ذم شمػًػم اًمناج ومؼد سملم أهؾ اًمعؾؿ واًمتػ

 عملممـ} صلح وملو: أي {يملون وملو} اعمـػم ًمؾخطقى اًمنمسمقـل طمقٌ ىمول:))

 اهلل صللغم اهلل رؾمللقل ىمهلل إذا: أي {أمللراً  ورؾمللقًمف اهلل ىمهلل إذا مممـللي وٓ

 .شمعومم اهلل ىمضوء سملكف واإلؿمعور أمره، ًمتعظقؿ شمعومم اهلل وذيمر وؾمؾؿ قمؾقف

 ضمحلش، سملـ اهلل قمٌلد وأظمقفلو إؾملديي ضمحلش ـًسم زيـى ذم كزًمً 

 اًمـٌل ظمطى عمو» وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اًمـٌل قمؿي اعمطؾى قمٌد سمـً أمقي وأمفو

 ذم زيلداً  اؿملؽمى ويمون طمورصمي، سمـ زيد مقٓه قمغم زيـى وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم

 زيـلى وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اًمـٌل ظمطى ومؾه وشمٌـوه، وملقمتؼف سمعؽوظ اجلوهؾقي

 أسمً طمورصمي سمـ ًمزيد خيطٌفو أكف قمؾؿً ومؾه ًمـػًف، خيطٌفو أكف وفمـً روقً

 مجقؾلي سمقضوء ويموكً ًمـػز، أرووه ومال اهلل رؾمقل يو قمؿتؽ اسمـي أكو: وىموًمً
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: وىمقؾ وعقػ، سمًـد اًمدارىمطـل رواه ذًمؽ شأظمقهو يمره ويمذًمؽ طمدة، ومقفو

 ملـ ومزوضمفو وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم ًمؾـٌل كػًفو وهًٌ قمؼٌي سمـً يمؾثقم أم ذم

 سملؾ ؿملقئًو، أمرهؿ مـ خيتوروا أن: أي {أمرهؿ مـ اخلػمة هلؿ شمؽقن أن} زيد

 اهلل صلغم وًمرؾملقًمف شمعلومم اهلل ٓظمتقلور شمٌعوً  اظمتقورهؿ ذعؾقا أن قمؾقفؿ ذى

 .وؾمؾؿ قمؾقف

 اًمـٌلل سمقلد أمرهلو وضمعؾلً سملذًمؽ زيـى روقً أيي هذه كزًمً ومؾه

 زيلدًا، وؾملؾؿ ؾقلفقم اهلل صلغم وملكؽحفلو أظمقهو ويمذًمؽ وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم

 وؾملتلم دكلوكػم قمنملة وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل إًمقفو وؾموق هبو ومدظمؾ

 وصمالصمللم اًمطعلوم، ملـ ملداً  وَخًللم ومؾحػلي، وإزاراً  ودرقموً  وَخوراً  درمهًو،

 (( اهل.طمقـوً  قمـده ومؽثً. متر مـ صوقموً 

وىمللول ذم أيللي إظمللرى سمعللد أن ؾمللوق مللو ذيمركللوه مللـ روايللي اإلمللوم 

 اًمؽللهل يمللؾ ًمللف اًمللذي اعمؾللؽ: أي{اهلل أكعللؿ ًمؾللذي شمؼللقل وإذ} ))احلللويمؿ:

 اًمـٌلل مـ مـزًمتف شمعومم سملم صمؿ ،إيوه واًمًالم اًم الة قمؾقف كٌقف وشمقمم {قمؾقف}

 واًمتٌـلل سملوًمعتؼ: أي {قمؾقلف وأكعؿلً}: شمعلومم سمؼقًملف وؾملؾؿ قمؾقلف اهلل صغم

  لػموشم يػورىمفلو أكلف شمعلومم اهلل أظملؼمك اًمتل زوضمتف ومراق ذم اؾمتشورك طمقٌ

 {اهلل واشملؼ} قمـفلو اهلل ريض زيـلى: أي {زوضملؽ قمؾقلؽ أمًؽ} زوضمتؽ

: أي ختػلل أكلؽ واحللول: أي {وختػل} أمرك مجقع ذم اًمعظؿي مجقع ًمف اًمذي
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 إطملدى ؾمت لػم أهنلو مـ اهلل أظمؼمك مو: أي {كػًؽ ذم مو} خمػقوً  ىمقًٓ  شمؼقل

 قمللغم زيللد سمحؿللؾ مظفللره: أي {مٌديللف اهلل مللو} زيللد ـمللالق قمـللد زوضموشمللؽ

 وهلذا قمؾقفلو، سموًمدظمقل وأمرك هبو وشمزوذؽ ،سمنمًويمفو أمرشمف وإن ؾقؼفو،شمط

 قمـلد زوضمتلف ؾمت لػم أهنلو ملـ شمعومم اهلل أقمؾؿف مو همػم أظمػك مو أكف قمغم دًمقؾ

 ٕسمللداه همللػمه أظمػللك وًمللق ذًمللؽ، همللػم أسمللدى مللو شمعللومم اهلل ٕن زيللد: ـمللالق

 ويملذا عقد،سم طمٌفو ىمؾٌف ذم يمون قمٌوس اسمـ وىمقل ،ىمقًمف يٌدل ٓ ٕكف ؾمٌحوكف:

 ًملق ىمؾٌلف ذم يملون: همػممهلو ىملقل ويملذا زيلد، ـمؾؼفلو ًملق أكلف ًمق ودّ : ىمتودة ىمقل

 .شمزوضمفو زيد ومورىمفو

 ختػلل قملغم قموـمػلوً : شمعلومم سمؼقًملف قمؾتف ذيمر ذًمؽ إظمػوءه شمعومم ذيمر وعمو

 إًمقللؽ ومق للقسمقا سمللف شمعللومم اهلل أظمللؼم سملله ختللؼم أن مللـ: أي {اًمـللوس وختشللك}

: واحلًللـ قمٌللوس اسمللـ وىمللول عمـللوومؼقن،وا اًمقفللقد ٓؾمللقه اًمظـللقن مرمجللوت

 امرأشملف سمطلالق رضملالً  أملر: يؼقًمقا أن اًمـوس هؿيٓ ختوف: وىمقؾ شمًتحققفؿ،

 أن أطمللؼ} مـللف أقمظللؿ رء ٓ اًمللذي أن واحلللول: أي {واهلل} ،كؽحفللو صمللؿ

 ؿملقئوً  شملمظمر أن ذم ظمشلقتف ملع اًمـلوس ظمشلقي دمؿلع وٓ وطملده: أي {ختشوه

 قمغم كزًمً مو: وقموهشي مًعقد واسمـ رقمؿ ىمول. أمر ومقف يلشمقؽ طمتك سمف أظمؼمك

 قملـ وروي هلذه، ملـ قمؾقلف أؿملد هلل آيلي وؾملؾؿ قمؾقلف اهلل صلغم اهلل رؾمقل
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 مملو ؿملقئوً  وؾملؾؿ قمؾقلف اهلل صلغم اًمـٌلل يملتؿ ًملق»: قموهشي ىموًمً: ىمول منوق

 .{مٌديف اهلل مو كػًؽ ذم وختػل} أيي هذه ًمؽتؿ إًمقف أوطمل

 ضملدقمون سملـ زيلد قملـ قملكم قملـ قمققـي سمـ ؾمػقون روى مو مر مو ويميد

: شمعلومم ىمقًملف ذم احلًلـ يؼلقل ملو اًمعوسمديـ زيـ احلًلم سمـ قمكم ؾملًمـل: ىمول

: ىملول {ختشلوه أن أطملؼ واهلل اًمـلوس وختشلك مٌديف اهلل مو كػًؽ ذم وختػل}

 إين اهلل رؾملقل يلو: ىملول وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اًمـٌل إمم زيد ضموء عمو يؼقل ىمؾً

 ًمقس: احلًلم سمـ قمكم ومؼول {زوضمؽ قمؾقف أمًؽ}: ًمف ومؼول أـمؾؼفو أن أريد

 زيللداً  وأن أزواضمللف، مللـ ؾمللتؽقن أهنللو أقمؾؿللف ىمللد شمعللومم اهلل ٕن يمللذًمؽ:

 قمؾقلؽ أمًلؽ}: ًملف ىملول أـمؾؼفو أن أريد إين: وىمول زيد ضموء ومؾه ؾمقطؾؼفو،

 وىمللد زوضمللؽ قمؾقللؽ أمًللؽ ىمؾللً مل»: وىمللول شمعللومم اهلل ومعوشمٌللف {زوضمللؽ

 سمحللول وإًمقللؼ الهللؼاًم هللق وهللذا ،شأزواضمللؽ مللـ ؾمللتؽقن أهنللو أقمؾؿتللؽ

 يٌلدي أكلف أقمؾلؿ شمعلومم اهلل ٕن :ًمؾلتالوة مطوسمؼ وهق اًمًالم، قمؾقفؿ إكٌقوء

 (( اهل.مـف شمزوذفو همػم يظفر ومل ،أظمػوه مو ويظفر

 اًمـٌلل خيػقف يمون اًمذي أن واحلوصؾ ىمول احلوومظ سمـ طمجر ذم اًمػتح:))

 يملون واًملذي ،زوضمتلف ؾمت لػم أهنلو إيلوه اهلل إظمٌلور هق ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم

 إسمطلول اهلل وأراد ،اسمـلف املرأة شمزوج اًمـوس ىمقل ظمشقي ذًمؽ إظمػوء قمغم حيؿؾف

 وهق مـف اإلسمطول ذم أسمؾغ ٓ سملمر اًمتٌـل أطمؽوم مـ قمؾقف اجلوهؾقي أهؾ يمون مو
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 أدقملك ًمقؽلقن :اعمًلؾؿلم إملوم مـ ذًمؽ ووىمقع اسمـو يدقمك اًمذي امرأة شمزوج

 (( اهل.ًمؼٌقهلؿ

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ   چ وًمذًمؽ ىمول اهلل سمعد ذًمؽ

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  

 .{٥٢األحزاب: } چڱ  ڱ  ڱ    

 {وـمرأ مـفو زيد ىمه ومؾه} ىمول اإلموم اًمنمسمقـل ذم سمقون هذه أيي:))

 سملف ٕن مـلف: قملدهتو سموكؼضلوء وذًملؽ هبلو، واًمدظمقل زواضمفو مـ طموضمي: أي

 راضمعفللو وإٓ مهتللف قمـفللو شمؼللوست ىمللد وأكللف ومقفللو، ًمللف طموضمللي ٓ أكللف يعللرف

 شمنمليػوً  قمؾقفلو ًملؽ يعؼلد اخلؾلؼ مـ وزم إمم كحقضمؽ ومل: أي {زوضمـويمفو}

 يمؾ ًمذًمؽ أذقمـ طمتك اخلؾؼ قمقاهد هبو ظمرىمـو اًمتل اًمعظؿي مـ ًمـو سمه وهلو ًمؽ

 .اًمـػقس مجقع سمف وهت سمف، قمؾؿ مـ

 يقهـلف مملو ؿملػي سمٌـلً ذًملؽ ذم اخللقض قمغم همػمه وٓ مـوومؼ يؼدر ومل

 أو حمٌتفلو وؾملؾؿ قمؾقلف اهلل صغم اهلل رؾمقل أوؿره اًمذي يمون ومؾق ومقف، يمصمرو

 ومال يؽتؿف صمؿ يظفره أكف خيؼم أن ذقز ٓ ٕكف :ذًمؽ يظفر ًمؽون ـمالىمفو إرادة

 أهنلو ملـ شمعلومم اهلل أقمؾؿلف ملو إظمػلوء قملغم قمقشملى إكله أكلف قملغم وملدل يظفره،

 وذم حتتلؽ اًمتلل نإ: ًمزيلد يؼلقل أن اؾملتحقوء أظمػلوه ًمف وإكله زوضمي ؾمتؽقن

 .امرأت ؾمتؽقن كؽوطمؽ
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 إذا هبلو اًملدظمقل سمعلد حتلؾ اعمتٌـلل زوضملي أن ًمقعؾؿ اًمقـمر ىمضوء وذيمر

اهللل. وكحللق هللذا قمـللد يمثللػم مللـ أهللؾ اًمتػًللػم  ((قمللدهتو واكؼضللً ـمؾؼللً

 ومؾػماضمع.

  

 

ضلً سمعد يمؾ هلذا كعؾلؿ أن زيلدا ريض اهلل قمـفلو ىملد ـمؾؼفلو، ومؾله اكؼ

قمدهتو شمزوضمفو رؾملقل اهلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ، ومؼلد ضملوء قمـلد احللويمؿ ذم 

 قموهشلي ملع يتحلدث ضموًمس ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل سمقـهاعمًتدرك: 

 قمـف هي صمؿ همقؿي ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل أظمذت إذ قمـفو اهلل ريض

 جةل و ظةز اهلل أن يبؼةها زيـةب إػ يةذهب مةن)): يؼقل هق و يتًٌؿ هق و

ڤ  ڤ  چ : شةؾم و ظؾقةه اهلل صةذ اهلل رشةول تةّل و افسةم  مةن زوجـقفا

 قموهشللي ىموًمللً .يمؾفللو اًمؼ للي، وذيمللر (( {٥٢األحددزاب: } چڤ  ڦ  ڦ  ڦ

 أظملرى و ،مجوهللو مـ سمؾغـل يمون عمو سمعد مو و ىمرب مو وملظمذين: قمـفو اهلل ريض

 ،اًمًهء مـ ضمؾ و قمز اهلل زوضمفو هلو اهلل صـع مو أذومفو و إمقر أقمظؿ هل

 ظملودم ؾملؾؿك ومخرضملً: قموهشي ىموًمً هبذا قمؾقـو شمػخر هل: قموهشي ىموًمً و

 .هلو أوووطمو وملقمطتفو سمذًمؽ ومحدصمتفو شمشتد ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل
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ـِ وذم روايي قمـد اإلموم مًؾؿ واإلموم أمحد  ًْ  عَمَّلو: ىَملوَل  َأَكلسٍ  قَم  اْكَؼَضل

ةُ   ىَمللوَل  قَمللكَمَّ  وَموْذيُمْرَهلو ًمَِزْيللدٍ  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقللفِ غم اهلُل صل اهلل َرؾُمللقُل  ىَملوَل  َزْيـَللَى  قِملدَّ

للرُ  َوِهللَل  َأشَموَهللو طَمتَّللك َزْيللدٌ  وَمللوْكَطَؾَؼ  ًْ  َرَأْيُتَفللو وَمَؾللهَّ  ىَمللوَل  قَمِجقـََفللو خُتَؿ   ذِم  قَمُظَؿلل

 َوؾَملؾَّؿَ  فِ قَمَؾْقلصلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقَل  َأنَّ  إًَِمْقَفلو َأْكُظرَ  َأنْ  َأؾْمَتطِقعُ  َمو طَمتَّك َصْدِري

ْقُتَفو َذيَمَرَهو ًُ  فَمْفِري وَمَقًمَّ لفُ  َمْعـَلوهُ و  َرضَمْعلً َأْي  - قَمِؼٌِل قَمغَم  َوَكَؽْ  لو َأكَّ  َهوهَبَ

َفو ـْ  َواؾْمللَتَجؾَّ ِللّل  إَِراَدة َأضَمللؾ ِملل ضمَفللو َوؾَمللؾَّؿَ  قَمَؾْقللفِ  اهلل َصللغمَّ  اًمـٌَّ  وَمَعوَمَؾَفللو، شَمَزوُّ

ـْ  ُمَعوَمَؾي ضَمَفو َم قْمَظوم ذِم  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  هللا َصغمَّ  شَمَزوَّ ضْماَلل اإْلِ ، يمله َواعْمََفوسَمي َواإْلِ

ًُ  -ىموًمف اًمـقوي ذم ذطمف   قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقُل  َأْرؾَملَؾ  َزْيـَلُى  َيلو وَمُؼْؾل

ًْ  .َيللْذيُمُركِ  َوؾَمللؾَّؿَ  ًْ  ،َريب   ُأَواِمللرَ  طَمتَّللك ؿَمللْقًئو سمَِ للوكَِعيٍ  َأَكللو َمللو :ىَموًَملل  إمَِم  وَمَؼوَملل

ِجِدَهو ًْ  قَمَؾْقَفو وَمَدظَمَؾ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  َوضَموءَ  ،اًْمُؼْرآنُ  َوَكَزَل  ،َم

 َأـْمَعَؿـَو َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقَل  َأنَّ  َرَأْيُتـَو َوًَمَؼدْ  :وَمَؼوَل  :ىَموَل  .إِْذنٍ  سمَِغػْمِ 

ٌْزَ  صُمقنَ  ِرضَملوٌل  َوسَمِؼلَل  اًمـَّلوُس  وَمَخلَرَج  ،اًمـََّفلورُ  اْمَتلدَّ  طِمللمَ  َواًمؾَّْحؿَ  اخْلُ  ذِم  َيَتَحلدَّ

 ًِ ٌَْق ٌَْعُتلفُ  ،َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  وَمَخَرَج  ،اًمطََّعومِ  سَمْعدَ  اًْم  وَمَجَعلَؾ  َواشمَّ

ٌَّعُ  وِهفِ  طُمَجرَ  َيَتَت ًَ
ؾ ؿُ  كِ ًَ َـّ  ُي ـَ  قَمَؾْقِف  ؟َأْهَؾلَؽ  َوضَملْدَت  يَمْقلَػ  اهلل َرؾُملقَل  َيو َوَيُؼْؾ

شُمفُ  َأَكو َأْدِري وَمَه  :ىَموَل  يِن  َأوْ  ظَمَرضُمقا ىَمدْ  اًْمَؼْقمَ  َأنَّ  َأظْمؼَمْ  طَمتَّك وَموْكَطَؾَؼ  :ىَموَل  .َأظْمؼَمَ

ًَ  َدظَمَؾ  ٌَْق ًُ  ،اًْم ٌْ ؽْمَ  وَمَلًْمَؼك ،َمَعفُ  َأْدظُمُؾ  وَمَذَه  ً َجلوُب  َوَكلَزَل  ،َوسَمْقـَلفُ  سَمْقـِلل اًم  احْلِ

 .سمِفِ  ُوقِمُظقا سمَِه  اًْمَؼْقمُ  َوُوقِمظَ  :ىَموَل 
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ـُ  َزادَ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ   طَمِديثِفِ  ذِم  َراومِعٍ  اسْم

ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  

﮴    ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳ 

 .{٣٥األحزاب: } چ﮵  ﮶﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻  ﮼

َج  و َمَّ  وذم روايي ًمؾٌخوري ومًؾؿ قمـ أكس أيضًو ىمول:  اهلل َرؾُملقُل  شَمَزوَّ

ًَ  َزْيـَلَى  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صغم اهلُل  لقا صُملؿَّ  وَمَطِعُؿلقا اًْمَؼلْقمَ  َدقَملو ضَمْحلشٍ  سمِـْل ًُ  ضَمَؾ

صُمقنَ  فُ  ُهقَ  َوإَِذا َيَتَحدَّ  ىَملومَ  وَمَؾلهَّ  ىَملومَ  َذًمِلَؽ  َرَأى وَمَؾلهَّ  َيُؼقُمقا وَمَؾؿْ  ًمِْؾِؼَقومِ  َيَتَفقَّلُ  يَمَلكَّ

ـْ  ىَمومَ  ِللُّ  وَمَجلوءَ  َكَػرٍ  صَماَلصَميُ  َوىَمَعدَ  ومَ ىمَ  َم  وَملنَِذا ًمَِقلْدظُمَؾ  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اًمـٌَّ

ُؿْ  صُمؿَّ  ضُمُؾقٌس  اًْمَؼْقمُ  ًُ  ىَموُمقا إهِنَّ ًُ  وَموْكَطَؾْؼ ُت  وَمِجْئ ِلَّ  وَمَلظْمؼَمْ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اًمـٌَّ

ُؿْ  َوؾَمؾَّؿَ  ًُ  َدظَمَؾ  طَمتَّك وَمَجوءَ  اْكَطَؾُؼقا ىَمدْ  َأهنَّ ٌْ َجوَب  وَمَلًْمَؼك َأْدظُمُؾ  وَمَذَه  سَمْقـِلل احْلِ

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  چ  اهلل وَملَلْكَزَل  َوسَمْقـَفُ 

ں  ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  

ھ  ھ  ےے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸  

 .{٣٥األحزاب: } چ﮹   ﮺  ﮻  ﮼

ضمحش ريض اهلل قمـفو هل ؾمٌى كلزول ومؽوكً أم اعمممـلم زيـى سمـً 

 آيي احلجوب.
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وذم اظمتقور اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمزيد سملـ طمورصملي ريض اهلل قمـفلو 

ًمقؽقن اخلوـمى طمؽؿي قمظقؿي ذيمرهو احلوومظ اسمـ طمجر اًمعًؼالين ذم اًمػلتح 

 يملون اًملذي يؽلقن أن وهلق ذًمؽ ذم وىمع مو أسمؾغ مـ أيضو وهذا طمقٌ ىمول:)

 أيضو وومقف ،رووه سمغػم ىمفرا وىمع ذًمؽ أن أطمد يظـ ًمئال اخلوـمى هق زوضمفو

 ( اهل.ٓ أم رء مـف سمؼل هؾ مـفو قمـده يمون مو اظمتٌور

ا َمةة))هلل صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ ىمللول هلللو:وعمللو دظمؾللً قمللغم رؾمللقل ا

دُ  ، ومعـ. ىموًمً: سمرة، ومًههو زيـى((ِك ؿُ اْش  ـُ  حُمَؿَّ ـِ  قَمْؿِرو سْم   سْم
ٍ
صَمْتـِل قَمَطوء  طَمدَّ

ًُ  َزْيـَُى  ًْ  ؾَمَؾَؿيَ  ُأم   سمِـْ ةَ  اؾْمِؿل يَمونَ :ىَموًَم يِن  سَمرَّ هَّ ًَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقُل  وَم

ًْ  َزْيـََى  َوؾَمؾَّؿَ  ًْ  ىَموًَم ًُ  َزْيـَلُى  قَمَؾْقفِ  َوَدظَمَؾ ةُ  َواؾْملُؿَفو ضَمْحلشٍ  سمِـْل َهو سَملرَّ لهَّ ًَ  وَم

 .أظمرضمف مًؾؿ. َزْيـََى 

ىمللول: عمللو  قمللـ سمللـ قمٌللوسوىمللد أظمللرج اسمللـ ؾمللعد ذم اًمطٌؼللوت سمًللـده 

 أظمؼمت زيـى سمتزويٍ رؾمقل اهلل، صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، هلو ؾمجدت.

قمٌد اهلل سمـ قمؿلرو سملـ زهلػم ىملول: ؾملؿعً وأظمرج يمذًمؽ سمًـده قمـ 

إسمراهقؿ سمـ حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ ضمحش يؼقل: ىموًمً زيـى سمـً ضمحش: عملو 

ضمعؾلً هلل  ..إيلوي صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ ضموءين اًمرؾمقل سمتزويٍ رؾمقل اهلل

صقم ؿمفريـ، ومؾه دظمؾ قمكم رؾملقل اهلل يمـلً ٓ أىملدر أن أصلقمفه ذم  قمكم

 طمي وٓ ؾمػر شم قٌـل ومقف اًمؼرقمي، ومؾه أصوسمتـل اًمؼرقمي ذم اعمؼوم صؿتفه.
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وعمو شمزوضمفو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ شمؽؾؿ ذم ذًمؽ اعمـوومؼقن 

 ؾ:   وضموىموًمقا: طمرم حمؿد كًوء اًمقًمد، وىمد شمزوج امرأة اسمـف وملكزل اهلل قمز 

ې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  چ 

 .{٠١األحزاب: } چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ 

ووىمع اًمزواج اعمٌورك مـ اهلل شمعومم، وىمد أومل ومقلف اًمـٌلل صلغم اهلل قمؾقلف 

ـْ وؾمؾؿ أيمثر ممو أومل ذم همػمه مـ زواضموشمف وقملغم كًلوهف، وم ٌْلدِ  َعل ـِ  اًْمَعِزيلزِ  قَم  سْمل

ًُ  ىَموَل  ُصَفْقٍى  ـَ  َأَكَس  ؾَمِؿْع َ  َمو: َيُؼقُل  َموًمٍِؽ  سْم  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقُل  َأْومَل

ـْ  اْمَرَأةٍ  قَمغَم  َوؾَمؾَّؿَ  وِهفِ  ِم ًَ
َ  مِمَّو َأوْمَضَؾ  َأوْ  َأيْمَثرَ  كِ  .َزْيـََى  قَمغَم  َأْومَل

ًٌ  وَمَؼوَل  ٌُـَويِنُّ  صَموسمِ َ  سمِلَه  اًْم ٌْلًزا َأـْمَعَؿُفلؿْ  :ىَملوَل ؟ َأْومَل . شَمَريُملقهُ  تَّلكطَم  َوحَلْلًه  ظُم

 .أظمرضمف مًؾؿ وأمحد

َ  َملو) : ىَمْقًملف))ىمول اإلموم اًمـقوي ذم ذطمف ًمؾحلديٌ:  اهلل َرؾُملقل َأْومَل

ـْ  اِْمَرَأة قَمغَم  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  اهلل َصغمَّ  وِهفِ  ِم ًَ
َ  مِمَّو َأوْمَضؾ َأوْ  َأيْمَثر كِ (  َزْيـَلى قَملغَم  َأْومَل

َتِؿؾ ٌَى َأنَّ  حَيْ ؽْ  َذًمَِؽ  ؾَم ضَملفُ  شَمَعومَم  اهلل َأنَّ  ذِم  اهلل ًمِـِْعَؿيِ  راًمشُّ وَهلو َزوَّ  سمِلوًْمَقطْمِل  إِيَّ

 .  هَمػْمَهو سمِِخاَلِف ، َوؿُمُفقد سمَِقزِم   َٓ 

ِحقح َوَمْذَهٌـَو يُ  َأْصَحوسمـَو قِمـْد اعْمَْشُفقر اًم َّ  قَمَؾْقلفِ  اهلل َصغمَّ  كَِؽوطمف ِصحَّ

َٓ  َوزِمّ  سماَِل  َوؾَمؾَّؿَ   َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  اهلل َصغمَّ  طَمّؼف ذِم  َذًمَِؽ  إمَِم  حْلَوضَميا ًمَِعَدمِ  ؿُمُفقد َو
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اَلف َوَهَذا لو، َزْيـَى هَمػْم  ذِم  اخْلِ (( َأقْمَؾلؿ اهللوَ .  قَمَؾْقَفلو وَمَؿـُْ لقص َزْيـَلى َوَأمَّ

 .اهل

ـْ و َ :))ىَموَل  َأَكسٍ  قَم ٌَعَ  سمَِزْيـَلَى  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  َأْومَل  وَمَلؿْمل

ِؾِؿلمَ  ًْ ًٌْزا اعْمُ  .أظمرضمف اًمٌخوري ومًؾؿ  وأمحد(( َوحَلًْه  ظُم
اهلل قمؾقلف صلغم ىمول: شمزوج رؾملقل اهلل  قمـف اهلل شمعومم ريض  قمـ أكس و

طمقًو ملـ قمجلقة ذم  َأَكسِ  ُأمُّ  َوِهَل  ؾُمَؾْقؿٍ  ُأمُّ ، ومدظمؾ سملهؾف وم ـعً -وؾمؾؿ 

هلق  َتلْقرواًم - فػقف وصوطمٌتف وىموًمً: اذهى سملف إًمقلمـ ومخور ىمدر مو يؽ شَمْقرٍ 

ؽ ىمٌللؾ أن شمـللزل آيللي وذًملل ،ومللدظمؾً قمؾقللفىموًمللً:  –إكللوء يًللتخدم ًمؾنمللب 

 .((هقضع))احلجوب، ومؼول:

ادع أبةةا بؽةةر وظؿةةر وظةةثمن ))عتف سمقـللف وسملللم اجلللدار ومؼللول زم:ومقولل

 .((وظؾقا

 وذيمر كوؾمو مـ أصحوسمف ؾمههؿ.

ومجعؾً أقمجى مـ يمثرة مـ أمرين أن أدقملقه وىمؾلي اًمطعلوم، إكله هلق 

اكظر مةن ـةان يف ادسةجد )) ويمرهً أن أقم قف، ومدقمقهتؿ ومؼول:ًػمـمعوم ي

 .((ؾادظه
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ومجعؾً آت اًمرضمؾ وهق ي غم أو هق كلوهؿ ومللىمقل: أضملى رؾملقل اهلل 

هل بؼةي يف ادسةجد ))ومؼول زم: ومنكف أصٌح اًمققم قمروؾمو، طمتك امتال اًمٌقً،

 ؟ ىمؾً: ٓ. ((أحد

 .((ؾاكظر من ـان يف افطريق ؾلدظفم))ىمول:

؟  ((هةل بؼةي مةن أحةد))طمتك امتالت احلجرة، ومؼول: دقمقتىمول: وم

 ىمؾً: ٓ يو رؾمقل اهلل.

 .((هؾم افتور))ىمول:

وىمللول  ،ومقوللع أصللوسمعف اًمللثالث ومقللف وهمؿللزه ،ومقوللعتف سملللم يديللف

 .((ـؾوا بسم اهلل))س:ًمؾـو

ومجعؾً أكظر إمم اًمتؿر يرسمق أو إمم اًمًؿـ يملكف قمققن شمـٌلع طمتلك أيملؾ 

عتف سمؼل ذم اًمتقر ىمدر مو ضمئً سملف، ومقولو ،يمؾ مـ ذم اًمٌقً ومـ ذم احلجرة

قمجٌفو ممو رأيً، ومؼوًمً: ٓ شمعجى، ًملق صمؿ ظمرضمً إمم أمل ٕ ،قمـد زوضمتف

 ؿموء اهلل أن يليمؾ مـف أهؾ اعمديـي يمؾفؿ ٓيمؾقا.

ومؼؾً ٓكس: يمؿ شمراهؿ سمؾغقا ؟ ىمول: أطمدا وؾمٌعلم رضمال، وأكو أؿمؽ 

 ذم اصمـلم وؾمٌعلم.
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ًْ وَمؽَ ىمول أكس سملـ موًملؽ ريض اهلل قمـلف:)  َأْزَواِج  قَملغَم  شَمْػَخلرُ  َزْيـَلُى  وَك

ِل   َـّ  شَمُؼقُل  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ ضَمُؽ َـّ  َزوَّ ضَمـِلل َأَهلوًمِقُؽ ـْ  شَمَعلومَم  اهلل َوَزوَّ  ِمل

ٌْعِ  وَمْقِق   .أظمرضمف اًمٌخوري( ؾَمَؿَقاٍت  ؾَم

اخل للوهص )وذيمللر اإلمللوم اسمللـ يمثللػم ذم ؾمللػمشمف واإلمللوم اًمًللققـمل ذم 

 قملـ مغلػمة، قملـ ضمريلر طملدصمـو محقلد، اسملـ طملدصمـو: ضمرير اسمـ لىمو: (اًمؽؼمى

 قمؾقؽ ٓدل إين: وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم ًمؾـٌل شمؼقل زيـى يموكً: ىمول اًمشعٌل

 شمعـللل واطمللد، وضمللدك ضمللدي أن هبللـ، شمللدل امللرأة كًللوهؽ مللـ مللو سمللثالث،

 سمـلً أمقؿلي أمفلو وأسملق وؾملؾؿ قمؾقلف اهلل صلغم اًمـٌل أيب أسمق ومنكف قمٌداعمطؾى،

 ضمؼميللؾ اًمًللػػم وأن اًمًللهء، مللـ قمزوضمللؾ اهلل أكؽحـقللؽ وأين قمٌللداعمطؾى،

 .اًمًالم قمؾقف

 سمـللً زيـللى يموكللً: ىمللول قمللومر قمللـوذم روايللي احلللويمؿ ذم اعمًللتدرك: 

 أكلو طمؼلو قمؾقلؽ كًلوهؽ أقمظؿ أكو: ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم ًمؾـٌل شمؼقل ضمحش

 اًمرمحـ زوضمـقؽ :شمؼقل صمؿ ،رمحو أىمرهبـ و ،ؾمؽما أًمزمفـ و ،مـؽحو ظمػمهـ

 اًمًلػػم هلق اًمًالم و اًم الة قمؾقف ضمؼميؾ يمون و ،قمرؿمف ومقق مـ ضمؾ و قمز

 .همػمي ىمريٌي كًوهؽ مـ ًمؽ ًمقس و ،قمؿتؽ اسمـي أكو و ،سمذًمؽ
اهلجلرة سموعمديـلي،  ؾمـي صمالث ملـويمون زواضمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ هبو 

  وىمقؾ: ؾمـي أرسمع، وىمقؾ: ؾمـي َخس وهل يقمئذ سمـً َخس وصمالصملم ؾمـي.
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ةَ  صمِـَْتْل  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ زوضموشمف وىمد اصدق رؾمقل اهلل  ُأوىِمقَّيً  قَمنْمَ

و ـْ وم، َوَكشا ـِ  ؾَمَؾَؿيَ  َأيِب  َع ٌْدِ  سْم ـِ  قَم مْحَ فُ  اًمرَّ ًُ :ىَموَل  َأكَّ ِل   َزْوَج  قَموِهَشيَ  ؾَمَلًْم صلغم  اًمـٌَّ

 ؟َوؾَمللؾَّؿَ  قَمَؾْقللفِ صللغم اهلُل  اهلل َرؾُمللقلِ  َصللَداُق  يَمللونَ  يَمللؿْ  ،َوؾَمللؾَّؿَ  قَمَؾْقللفِ اهلُل 

ًْ ىمَ  َْزَواضِمفِ  َصَداىُمفُ  يَمونَ :))وًَم ةَ  صمِـَْتْل  ِٕ و ُأوىِمقَّيً  قَمنْمَ ًْ  ((َوَكشا  َملو َأشَملْدِري:))ىَموًَم

ًُ  :ىَموَل  ((اًمـَّشُّ  ًْ  ،َٓ  :ىُمْؾ  وَمَفلَذا ِدْرَهلؿٍ  ِموَهليِ  ََخُْس  وَمتِْؾَؽ  ُأوىِمقَّيٍ  كِْ ُػ :))ىَموًَم

َ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقلِ  َصَداُق   .أظمرضمف مًؾؿ وأمحد(( ْزَواضِمفِ ِٕ

 

قُمرومللً أم اعمللممـلم اًمًللقدة زيـللى ريض اهلل قمـفللو وأروللوهو سمؽثللرة 

 اًمـٌلل دظملؾ: ىملول ؾملعد سملـ راؿملد علـوماًمعٌودة واًمتيع هلل شمعومم ذم قماله، 

 سمـلً سمزيـلى هلق وملنذا اخلطلوب سملـ قمؿلر ومعلف مـزًملف ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم

 ؾملؾؿ و قمؾقلف اهلل صلغم اًمـٌلل ومؼلول ،شملدقمق صلالهتو ذم وهلل كمشم ل ضمحش

َ إِ )): َ  اَّنَّ  .أظمرضمف اًمطؼماين(( ةٌ هَ اْ وَّ َٕ

: ىملول ؟ آواه ملو اهلل، رؾملقل يو: رضمؾ ىمولوضموء ذم سمعض اًمرويوت: 

، {٢٣هدو::  } چچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ چ  ، صمؿ شمغم ىمقًمف شمعومماعمتيع اخلوؿمع

ذي ؿمفد هلو هبذه اًمشلفودة هلق رؾملقل اهلل ومخرًا ريض اهلل قمـفو أن اًم ويمػوهو
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ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  ىمول ومقلف احللؼ شمعلومم صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اًمذي

 . {٠ – ٥النجم: } چٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  

صملؿ شمٌقعفلو  ،وحتى صلـوقمي إؿملقوء سمقلدهو ،ى اًمعؿؾ سمقدهوويموكً حت

 رأةامة زيـةب وـاكةتومتت دق سمثؿـفو: ومعـ اسملـ قمؿلر ريض اهلل قمـلف ىملول:))

ة و خترز و تدب  ؾؽاكت ،افقد صـاظة أظمرضملف (( جةل و ظةز اهلل شةبقل يف ُق دَّ تصَّ

 .احلويمؿ

، يمثػمة اًم دىمي ٓ شمٌؼل ذم يدهو ؿملقئوً ويموكً ريض اهلل قمـفو وأرووهو 

 ضمحلش سمـلً زيـلى شمريملً ملو: ىملول أسمقلف قملـ اجلحٌم قمثهن سمـ قمؿر ومعـ

 ملللوى كللًيمو و ،قمؾقللف ىمللدرت مللو سمؽللؾ شمت للدق يموكللً درمهللو ٓ و ديـللورا

 هلدم طمللم اعمؾلؽ قمٌلد سملـ اًمقًمقلد ملـ ومٌلوقمقه زهللو ملـ شمريملً و ،اعمًويملم

  .أظمرضمف احلويمؿ .درهؿ أًمػ سمخؿًلم اعمًجد

اًمتل يموكلً ملـ أذاف أهلؾ مؽلي صملؿ  وموكظروا إمم هذه اعمرأة اًمعظقؿي

صورت زوضمًو ٕذف خمؾقق قمغم اإلـمالق.. شمدسمغ وخترز صمؿ شمت دق سمؽلؾ 

 ؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.ذًمؽ، إهنو شمرسمقي ؾمقدكو حم

أكلف ىملدم  ريض اهلل قمـلف قملـ أيب هريلرة وأظمرج اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼلوت

قمغم قمؿلر ملـ اًمٌحلريـ، ىملول أسملق هريلرة: ومؾؼقتلف ذم صلالة اًمعشلوء أظملرة 

ومًؾؿً قمؾقف ومًلًمـل قمـ اًمـوس، صمؿ ىمول زم: ملوذا ضمئلً سملف؟ ىمؾلً: ضمئلً 
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سمخؿًلههي  سمخؿًههي أًمػ درهؿ، ىمول: هؾ شملدري ملو شمؼلقل؟ ىمؾلً: ضمئلً

أًمػ درهؿ، ىمول: موذا شمؼقل؟ ىمول ىمؾً: موهي أًمػ، موهلي أًملػ، موهلي أًملػ، 

موهي أًمػ، موهي أًمػ، طمتك قمددت َخًو. ىمول: إكؽ كوقمس ومورضمع إمم أهؾؽ 

ومؼول أسمق هريرة: ومغدوت إًمقلف، ومؼلول: ملوذا ضمئلً  ،ومـؿ ومنذا أصٌحً وملشمـل

كعلؿ ٓ سمف؟ ىمؾً: ضمئً سمخؿًههي أًمػ درهلؿ، ىملول قمؿلر: أـمقلى؟ ىمؾلً: 

وملنن ؿملئتؿ أن كعلد  ،ومؼول ًمؾـوس: إكف ىمد ىمدم قمؾقـو مول يمثلػم ،أقمؾؿ إٓ ذًمؽ

وإن ؿمئتؿ أن كؽقؾف ًمؽؿ يمقال، ومؼول ًمف رضمؾ: يو أمػم اعمممـلم إين  ،ًمؽؿ قمددا

ن كقن ديقاكو يعطقن اًمـلوس قمؾقلف، ىملول: وملدوَّ ىمد رأيً همٓء إقموضمؿ يدو  

آٓف َخًلللي آٓف، ووملللرض ًمؾؿفلللوضمريـ إوًمللللم ذم َخًلللي  ،اًملللديقان

ذم  صغم اهلل قمؾقف ؾمؾؿ وًمألك ور ذم أرسمعي آٓف أرسمعي آٓف، وٕزواج اًمـٌل

 اصمـل قمنم أًمػو.

ىمول يزيد: ىمول حمؿد سمـ قمؿرو وطمدصمـل يزيد سمـ ظم قػي قملـ قمٌلد اهلل 

سمـ راومع قمـ سمرزة سمـً راومع ىموًمً: عملو ظملرج اًمعطلوء أرؾملؾ قمؿلر إمم زيـلى 

فلو ىموًملً: همػلر اهلل ًمعؿلر! هملػمي ملـ سمـً ضمحش سموًمذي هلو، ومؾه دظمؾ قمؾق

أظمقات يمون أىمقى قمغم ىمًؿ هذا مـل، ومؼوًمقا: هذا يمؾف ًمؽ، ىموًملً: ؾملٌحون 

 ٌُّ قه واـمرطمقا قمؾقلف صمقسملو، صملؿ ىموًملً زم: اهلل! واؾمتؽمت مـف سمثقب، ىموًمً: ص

أدظمكم يدك وموىمٌض مـف ىمٌضي وموذهٌل هبو إمم سمـل ومالن وسمـل ومالن، مـ أهلؾ 
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ًَّ مِحِ رَ  ومؼوًمً هللو سملرزة سمـلً  ،ؿتف طمتك سمؼقً سمؼقي حتً اًمثقبفو وأيتومفو، ومؼ

راومع: همػر اهلل ًمؽ يلو أم اعملممـلم! واهلل ًمؼلد يملون ًمـلو ذم هلذا طملؼ، ومؼوًملً: 

ومؾؽؿ مو حتً اًمثقب. ىموًمً: ومؽشػـو اًمثقب ومقضمدكو َخًلي وصمهكللم درمهلو، 

صمؿ رومعً يدهيو إمم اًمًهء ومؼوًمً: اًمؾفؿ ٓ يدريمـل قمطلوء ًمعؿلر سمعلد قملومل 

 ومهشمً. ،هذا

وًمعؿري أن هذا هلق طمؼقؼي اًمزهد ذم اًمدكقو واًملقرع اعمحلض اخللوًمص 

اعمراد سمف وضمف اهلل شمعومم ، وىمد حتؼؼً سمف أم اعمممـلم زيـى سمـً ضمحش قمؾقفلو 

روقان اهلل ، واًمتل شمؾؼً هذه اًمؽمسمقي ذم مدرؾمي اًمـٌقة اًمتل رظمًً ىملدمفو 

 ومقو.

ًمزهلد واًم لدىمي سمؾ ىملد ؿملفد هللو رؾملقل اهلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ سمو

وكوهقؽ قمـ هذه اًمشفودة اًمعظقؿي اًمتل ٓ شمضلوهقفو ؿملفودة ذم  ،وومعؾ اخلػم

ـْ اًمقضمللقد، وم ًْ  اعْمُللْمِمـلِمَ  ُأم   قَموِهَشلليَ  َعلل  قَمَؾْقللفِ صللغم اهلُل  اهلل َرؾُمللقُل  ىَمللوَل :ىَموًَملل

ُظُؽنَّ :))َوؾَمؾَّؿَ  اًؿةا َأْسَ ًْ  .((َيةًدا َأْضةَوُفُؽنَّ  ِب  حَلَ َـّ  :ىَموًَمل ـَ َيَتَطل وَمُؽل َـّ  وَوًْم لُتُف  َأيَّ

ًْ  َيًدا َأـْمَقُل  ًْ  :ىَموًَم َو َزْيـَُى  َيًدا َأـْمَقًَمـَو وَمَؽوَك هَنَّ
ِٕ  ًْ ُق  سمَِقِدَهو شَمْعَؿُؾ  يَموَك . َوشَمَ دَّ

 .أظمرضمف اإلموم مًؾؿ

ٌَيً  وَمَلظَمُذواوذم سمعض اًمروايوت   اًمٌخلوري  ديمله ورد قمـل َيْذَرقُمقهَنَو ىَمَ 

 وأمحد. 
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ؽقؽ عمللو ذم روايللي اإلمللوم أمحللد واإلمللوم ورسملله وىمللع اًمللٌعض ذم اًمتشلل

ِل   َأْزَواِج  سَمْعَض  نَّ أَ  اًمٌخوري طمقٌ ضموء ومقفو: ـَ  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اًمـٌَّ  ىُمْؾل

ِللل   ـَللو َوؾَمللؾَّؿَ  قَمَؾْقللفِ صللغم اهلُل  ًمِؾـٌَّ عُ  َأيُّ  ((َيةةًدا َأْضةةَوُفُؽنَّ :))ىَمللوَل  حُلُقىًمللو سمِللَؽ  َأْهَ

ٌَيً  وَمَلظَمُذوا ًْ  َرقُمقهَنَوَيذْ  ىَمَ  َـّ  ؾَملْقَدةُ  وَمَؽوَك لَه  سَمْعلدُ  وَمَعِؾْؿـَلو َيلًدا َأـْملَقهَلُ ًْ  َأكَّ  يَموَكل

َدىَميُ  َيِدَهو ـُمقَل  ًْ  اًم َّ قَمـَو َويَموَك ًْ  سمِفِ  حُلُقىًمو َأْهَ ىُّ  َويَموَك
َدىَميَ  حُتِ  .اًم َّ
أن اعملراد ذم هلذه  ذيملروموجلقاب قمغم ذًمؽ هلق: أن سمعلض أهلؾ اًمعؾلؿ 

يـلى ريض اهلل زحللوضات ومؼلط طمقلٌ أن أم اعملممـلم اًمروايي هلـ اًمـًلوء ا

قمـفو مل شمؽـ مقضمقدة، ومنن ذم ًمػظ احلديٌ )أن سمعض أزواج اًمـٌل صلغم اهلل 

 قمؾقف وؾمؾؿ(.

 محلود سملـ حيقك روايي مـ يرد هذا اًمؼقل مو ورد قمـد اسمـ طمٌونىمد ًمؽـ 

 هلذا ، ىملول اسملـ سمطلول:واطملدة ملـفـ شمغلودر مل قمـلده اضمتؿعـ اًمـٌل كًوء أن

 موت مـ أول زيـى أن قمغم اًمًػم أهؾ ٓشمػوق زيـى ذيمر مـف ؾمؼط يٌاحلد

 صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ. اًمـٌل أزواج مـ

 ذِم  احْلَللِديٌ َهللَذا َوَوىَمللعَ  وىمللول اإلمللوم اًمـللقوي ذم ذطمللف ًمؾحللديٌ:)

يَموة يِمَتوب ـْ  اًمزَّ ٌَُخوِرّي  ِم دٍ  سمَِؾْػظٍ  اًْم َـّ  َأنَّ  ُيقِهؿُ  ُمَتَعؼ  قَمُف  َوَهَذا، َدةؾَمقْ  حِلَوىًمو َأْهَ

مْجَوعِ  سَموـمِؾ اًْمَقْهؿ  .( اهلسمِوإْلِ
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 ـمريلؼ ملـ مًلتدريمف ذم اعمـوىملى ذم احللويمؿ روى ملوويميد يمؾ ذًملؽ 

 و قمؾقلف اهلل صلغم اهلل رؾملقل ىملول ىموًمً قموهشي قمـ قمؿرة قمـ ؾمعقد سمـ حيقك

ُظُؽنَّ  :))ٕزواضمف ؾمؾؿ اًؿا َأْسَ  اإذ ومؽـلو :قموهشلي ىموًملً ((َيةًدا َأْضَوُفُؽنَّ  ِب  حَلَ

 أيلديـو كؿد ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل ووموة سمعد إطمداكو سمقً ذم اضمتؿعـو

 ضمحلش سمـلً زيـلى شمقومقلً طمتلك ذًملؽ كػعلؾ كلزل ومؾؿ ،كتطوول اجلدار ذم

 و قمؾقف اهلل صغم اًمـٌل أن طمقـئذ ومعرومـو ،أـمقًمـو شمؽـ ومل ىم ػمة امرأة ويموكً

 .اًم دىمي اًمقد سمطقل أراد إكه ؾمؾؿ

شمػؼقا قمغم أن أول مـ ملوت ملـ كًلوهف صلغم اهلل صمؿ أن أهؾ اًمًػم ىمد ا

قمؾقف وؾمؾؿ سمعده هل أم اعمممـلم زيـى سمـً ضمحش قمؾقفو روقان اهلل شمعومم، 

 َأمْجَلعَ : اًمـَّلَقِوّي اإلملوم  ىَموَل ىمول اإلموم اًمًققـمل ذم ذطمي ًمًلــ اًمـًلوهل:)

ػَم  َأْهؾ  ً ل َزْيـَى َأنَّ  اًم ـْ  َأوَّ ـْ  َموَت  َم ٌَؼَ  ،َأْزَواضمف ِم َػلوق َكْؼؾ إمَِم  فُ َوؾَم شم  ِٓ  اسِْملـ ا

 .( اهلسَمطَّول

ذم اًمؾحلقق سمزوضمفلو صلغم اهلل  مـفـ واكظروا هـو إمم ـمؿع يمؾ واطمدة

َـّ زوضملوت  قمؾقف وؾمؾؿ سمقـه قمودة اًمٌنم أن حيٌلقا ـملقل اًمٌؼلوء ذم اًملدكقو، ًمؽل

  قمؾقف وؾمؾؿ.رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يطؿعـ ذم اًمؾحقق سمف صغم اهلل

ًِ ضمحش ريض اهلل قمـفلو أُم وىمد ؿمفدت يمذ ًمؽ ٕم اعمممـلم زيـَى سمـ

اعمممـلم قموهشُي ريض اهلل قمـفو، وهل اًمتلل يموكلً ؿملديدة اًمغلػمة ًمؽلـ ؿملدة 
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 ،همػمهتو مل حتؾ سمقـفو وسملم ىمقل احللؼ واًمشلفودة سموًم لدق قمؾقفلو رولقان اهلل

تِل ِهَل  قمـفو:)) ًومؼد ىموًم ًْ  اًمَّ وِمقـِل يَموَك ًَ َـّ  شُم  اهلل َرؾُملقلِ  قِمـْلدَ  ًَمليِ اعْمَـْزِ  ذِم  ِمـُْف

ْ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  ـِ  ذِم  اً ظَملػْم  ىَملطُّ  اْمَرَأةً  َأرَ  َومَل ي ـْ  اًملد   هللِ َوَأشْمَؼلك ،َزْيـَلَى  ِمل

طِمؿِ  َوَأْوَصَؾ  ،طَمِديًثو َوَأْصَدَق  ًٓ  َوَأؿَملدَّ  ،َصَدىَميً  َوَأقْمَظؿَ  ،ًمِؾرَّ لَفو اسْمتِلَذا ًِ  ذِم  ًمِـَْػ

ِذي اًْمَعَؿؾِ  ُق شمَ  اًمَّ ُب  سمِفِ  َ دَّ  .أظمرضمف مًؾؿ ((شَمَعومَم  اهلل إمَِم  سمِفِ  َوشَمَؼرَّ

وىمد ؿمفدت يمذًمؽ أم اعملممـلم اًمًلقدة زيـلى ريض اهلل قمـفلو ؿملفودة 

و ؾمللهلو رؾملقل اهلل صلغم مطمؼ ذم طمؼ أم اعمممـلم قموهشي ريض اهلل قمـفلو قمـلد

 ((َرَأْيةِت  َمةا َظؾِْؿةِت  َما َزْيـَُب  َيا:))وَمَؼوَل اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمـفو ذم ىم ي اإلومؽ 

 ًْ ي ؾَمْؿِعل َأمْحِل اهللِ َرؾُمقَل  َيو :وَمَؼوًَم ًُ  َمو اهللوَ  َوسَمٍَمِ َّٓ  قَمَؾْقَفلو قَمِؾْؿ . اً ظَملػْم  إِ

 .أظمرضمف اًمٌخوري ومًؾؿ

 

 

قموؿمً أم اعمممـلم زيـى سمـً ضمحش ريض اهلل قمـفلو سمعلد رؾملقل اهلل 

زاهللدة شمؼقللي ًمرهبللو متللر أوىموهتللو ذم قمٌللودة داهؿللي صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ قموسمللدة 

ومؽوكً شمؼقم اًمؾقؾ إٓ ىمؾقال، ومل شمؾتػً إمم اًمدكقو وزظمورومفلو، ومعلـ  ،عمقٓهو

 و ديـلورا ضمحلش سمـً زيـى شمريمً مو: ىمول أسمقف قمـ اجلحٌم قمثهن سمـ قمؿر

 و اعمًلويملم مللوى يموكلً و ،قمؾقلف ىملدرت ملو سمؽلؾ شمت لدق يموكً درمهو ٓ
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 سمخؿًللم اعمًلجد هلدم طمللم اعمؾلؽ قمٌد سمـ اًمقًمقد مـ قهومٌوقم مـزهلو شمريمً

 .درهؿ أًمػ

سمؼقً قملغم هلذا احللول اًمطقلى طمتلك كوداهلو مـلودي اًمؾحلقق سملوًمرومقؼ 

ٌَّلً منلقمي سمشلقق ٓ  إقمغم وسمزوضمفو رؾمقل اهلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ ومؾ

 يقصػ.

ويموكً ووموهتو ذم ظمالومي أمػم اعمممـلم ؾملقدكو قمؿلر سملـ اخلطلوب ريض 

اهلل  رمحلف -روى اًمطلؼماين سمرضملول اًم لحقح قملـ اسملـ اعمـؽلدر ومؼد اهلل قمـف، 

شمقومقً زيـى سمـً ضمحش زوج اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم  ):-شمعومم ىمول 

 .(ظمالومي قمؿر ريض اهلل شمعومم قمـفه

روى اًمطلؼماين سمرضملول  ويموكً ووموهتو ؾملـي قمنمليـ ملـ اهلجلرة، ومؼلد

شمقومقلً زيـلى سمـلً  ))ل:ىملو -رمحف اهلل شمعومم  -إؾمحوق صمؼوت قمـ حمؿد سمـ 

وذم هللذا اًمعللوم  ،((ؾمللـي قمنملليـ  قمؾقللف وؾمللؾؿصللغم اهلل ضمحللش زوج اًمـٌللل

ـَ  إطْمَدى :َوىِمقَؾ ، اومتتحً مٍم ي  .وومقفو اومتتحً اإلؾمؽـدريي، َوقِمنْمِ

 قمللثهن سمللـ قمؿللروىمللد سمؾغللً مللـ اًمعؿللر صمللالث وَخًلللم ؾمللـي، ومعللـ 

 سمـً زيـى سمؾغً يمؿ حم ـ سمـً قمؽوؿمي أم ؾمئؾً)): ىمول أسمقف قمـ اجلحٌم

 و سمضللع سمـللً هللل و ًمؾفجللرة اعمديـللي ىمللدمـو: ومؼوًمللً ؟ شمقومقللً يللقم ضمحلش

  .قمنميـ ؾمـي شمقومقً و صمالصملم
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 و ضمحلش سمـلً زيـى شمقومقً: يؼقل أيب يمون: قمثهن سمـ قمؿر اسمـ ىمول 

  (( أظمرضمف احلويمؿ.َخًلم و صمالث اسمـي هل

وعمو شمقومقً ىموًمً أم اعمممـلم قموهشلي ريض اهلل قمـفلو يمله أظمرضملف اسملـ  

((، وذم وإرامةةل افقتةةامى عزمػةة ؾؼقةةدة محقةةدة ذهبةةتاًمطٌؼللوت:))ؾمللعد ذم 

 .((ذهبت محقدة متعبدةسمعض إًمػوظ:))

وقمـدمو طميت اًمقوموُة أَم اعمممـلم زيـى سمـً ضمحش ريض اهلل قمـفلو 

 سمعلٌ وملنذا سمؽػلـ، إزم ؾملقٌعٌ قمؿلر وًمعلؾ يمػـلل أقملددت ىمد إين ىموًمً:))

 - شم لدىمقا سمحؼلقي أن دًمقتؿلقين إذا اؾمتطعتؿ إن سملطمدمهو، ومت دىمقا سمؽػـ

 .أظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت قمـ اًمؼوؾمؿ سمـ حمؿد(( وموومعؾقا -أي إزاري

طمتك قمـلد اعملقت شمػؽلر ذم اًم لدىمي  اًمعظقؿي ومقا قمجًٌو ٕمر هذه اعمرأة

 واًمتؼرب إمم اهلل.

  اسمـؾً ريض اهلل قمـفو وأرووهو قمغم هير ضُمِعَؾ قمؾقف كعش، ومعـ ومُح 

 اهلل قمٌلد سملـ يزيلد قمـ ؾمؼمة أيب سمـ اهلل ٌدقم سمـ سمؽر أسمق طمدصمـلو)):ىمول قمؿر

 سمـلً زيـلى أوصلً: ىملول اًمتقؿل احلورث سمـ إسمراهقؿ سمـ حمؿد قمـ اهلود سمـ

 قمؾقلف ذعلؾ و ؾملؾؿ و قمؾقلف اهلل صلغم اهلل رؾمقل هير قمغم حتؿؾ أن ضمحش

 سملـ قمؿلر ملر و -قمـلف اهلل ريض اًم لديؼ سمؽلر أسملق قمؾقلف محؾ :ىمقؾ و- كعش

: ومؼلول صوهػ يقم ذم زيـى ىمؼم حيػرون ريـطمػو قمغم قمـف اهلل ريض اخلطوب
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َطوـم قمؾقفؿ ضسمً أين ًمق ًْ  ((سموًمٌؼقع ىمؼم قمغم ضب ومًطوط أول يمون و ،وً وُم

 .واسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت أظمرضمف احلويمؿ ذم اعمًتدرك

للَطوطُ اًم ىمللول ذم اًمػللتح:) ًْ  قمؿللقد وأصللؾف ،اخلقؿللي :وهللل ،معللروف ُػ

 وهلق ،ىمطـ مـ يموكً إذا ٓإ ذًمؽ هلو يؼول ٓ :وىمقؾ ،قمؾقف يؼقم اًمذي اخلٌوء

 ( اهل.وهمػمهو اًمشؿس مـ اًمدار صحـ سمف يغطك ممو أيضو

ُل  َوِهَل  يِرَهو قَمغَم  ضُمِعَؾ  اْمَرَأةٍ  َأوَّ ل َكْعلٌش  َهِ َ ؾملقدشمـو   سَمْعلدَ  سمَِثلْقٍب  َوهُمٌم 

ؾ اًمعؾؿ أن أول مـ محؾً هاًمزهراء ريض اهلل قمـفو، وىمد ذيمر سمعض أ وَموـمَِؿيَ 

زيـى سمـً ضمحش ريض اهلل قمـفلو، واًم لحقح أن قمغم كعش هل أم اعمممـلم 

 مل  إكه ُ وَ ، أول مـ محؾ قمغم اًمـعش هل ؾمقدشمـو وموـمؿي اًمزهراء ريض اهلل قمـفو

ًْ  ًمؽقهنو ذًمؽ ذم اًمزهراء وموـمؿيؾمقدشمـو  أمر يشتفر   .ًَمْقاًل  ُدومِـَ
 سملـ أمحلد أسملو رأيلً: ىملول ؾملؾقط أيب سملـ اهلل قمٌلد قملـوأظمرج احلويمؿ 

: يؼلقل قمؿلر أؾمؿع و ،يٌؽل هق و مؽػقف هق و زيـى هير حيؿؾ ضمحش

: أمحلد أسملق ومؼلول ،هيرهلو قملغم اًمـلوس يعـتلؽ ٓ اًمنير قمـ شمـح أمحد أسمو يو

 اهلل ريض قمؿلر ومؼلول ،أضملد ملو طملر يؼمد هذا إن و ظمػم يمؾ هبو كؾـو اًمتل هذه

 .اًمزم اًمزم: قمـف
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 ٓ أن أوصلً زيـلى أن يمعلى سملـ قمـوأظمرج اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت 

 اسمللـ ودار قمؼقللؾ دار سملللم ومللقه قمؼقللؾ دار قمـللد سمللوًمٌؼقع هلللو ػللروطم سمـللور، شمتٌللع

 .صوهػو يقمو ويمون اًمؼؼم، قمـد ومقوع اًمًؿقـي مـ اًمؾٌـ وكؼؾ احلـػقي،
وأرووه، صمؿ  مـلم قمؿر سمـ اخلطوب ريض اهلل قمـفوصغم قمؾقفو أمػم اعمم

 ىمؼمهلو يلدظمؾفو ملـيًللهلـ  أرؾمؾ إمم زوضموت اًمـٌل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ

 يملون ملـ ىمؼمهلو يلدظمؾفو إًمقلف وملرؾملؾـ ىمؼمهلو يلدظمؾفو أن جٌفيع قمؿر ويمون

 .اًمرزاق واسمـ ؾمعد فؼل واًمطؼماين وقمٌدقأظمرضمف اًمٌ .(صدىمـ:)ىمول ،طمقوهتو رم يراهو

ـَ أظمتفو حمؿد سمـ ـمؾحي أن  وملمر ؾمقدكو قمؿر ريض اهلل قمـف سمعد ذًمؽ اسم

ـ يـزل ذم ىمؼمهو ويدظمؾفو اًمؼؼم، ومؼد أظمرج اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت قمـ حمؿد سم

ذم كػًف، وىمد  قمؿر ىمول: يمون حمؿد سمـ ـمؾحي يًؿك اًمًجود ًمعٌودشمف وومضؾف

وًمتف زيـى سمـً وأمره قمؿر أن يـزل ذم ىمؼم ظم ،ؾمؿع مـ قمؿر سمـ اخلطوب

 ضمحش زوج رؾمقل اهلل.

  ملع زوضمفلو اعمختلور. ومرمحفو اهلل رمحي إسمرار ومجعـو هبو ذم دار اًمؼلرار

 آملم اًمؾفؿ آملم
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ًُ  ضُمَقْيِرَييُ هل أم اعمممـلم اًمعػقػي اًمطوهرة اًمًقدة  ـِ  احْلَلوِرِث  سمِـْل  َأيِب  سْمل

ارِ  ـِ  ِضَ ـِ  طَمٌِقِى  سْم ـِ  قَموِهدِ  سْم ـِ  َموًمِِؽ  سْم ـْ  اعْمُْ لَطِؾِؼ هلق  َوضَمِذيَؿليُ ، ِذيَؿيَ ضَم  سْم  ِمل

 .ظُمَزاقَمي

وومِعيموكً متزوضمي مـ رضمؾ مـ سمـل قمؿقمتفو يؼول ًمف  ًَ  َصلْػَقان سْمـ ُم

 .(قمؿدرة اًمؼوري)يمه ذم  موًمؽ سمـ صػقان وىمقؾ، اخْلَُزاقِمّل 
ؾمؿع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أن احلورث سمـ أيب ضار يًتعد 

سمـللق اعم للطؾؼ هللؿ اًمقطمقللدون مللـ سمطللقن ظمزاقمللي ًمغللزو اعمديـللي، وىمللد يمللون 

يظوهرون ىمريشًو قمغم اًمـٌل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ، ومعـلدمو ؾملؿع رؾملقل اهلل 

اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وظملرج  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اخلؼم، قموضمؾفؿ رؾمقل اهلل صغم

 قمؾقفؿ سمغتي.

 مـ مضتو ًمؾقؾتلم وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل ظمرج: اًمقاىمدي ىمول 

 اعم لطؾؼ، سمـلل إمم أصلحوسمف ملـ ؾملٌعههي ذم اهلجلرة ملـ َخلس ؾملـي ؿمعٌون
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ع، ومؼتؾ مـ ىمتلؾ ملـفؿ، ويملون مملـ ىمتلؾ مًلوومع سملـ قْ ًِ يْ رَ ومؾؼقفؿ قمـد موء اعمُ 

صػقان زوج اًمًقدة ضمقيريي ريض اهلل قمـفلو، ووملر سمعضلفؿ، وؾملٌك رؾملقل 

اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اًمـًوء، ويملون ملـ سمللم اًمـًلوء أم اعملممـلم ضمقيريلي 

 اهلل قمـفو.ريض 

 

 

وردت ذم زواضمف مـفو صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ روايتلون كقردهلو هـلو إن 

 ؿموء اهلل شمعومم:

 

 

عمو ىمًؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اًمًٌل وىمعً ضمقيريي ريض 

وىمد روى ًمـو  س،اهلل قمـفو ذم ؾمفؿ اًم حويب اجلؾقؾ صموسمً سمـ ىمقس سمـ ؿمهَّ 

اإلموم أمحد ريض اهلل قمـفو ىم ي ؾمٌقفو وزواضمفو مـ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف 

ـْ وموؾمؾؿ  ًْ  اعْمُْمِمـلِمَ  ُأم   قَموِهَشيَ  َع  َوَشؾَّمَ  َظَؾْقهِ صذ اهللُ  اهلل َرُشوُل  َؿَسمَ  اَدَّ : ىَموًَم

اِرِث  بِـُْت  ُجَوْيِرَيةُ  َوَؿَعْت  ادُْْصَطؾِِق  َبـِي َشَباَيا ْفمِ  يِف  احْلَ  َؿْقسِ  ْبنِ  فَِثابِِت  افسَّ

سِ ص ْبنِ  ْبنِ  َأوْ  مَّ  .َفهُ  َظم   ِٓ
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وىمقهلو هـو: )أو ٓسمـ قمؿ هلو( شمػقد أن اًمراوي وىمع ذم اًمشؽ، ًمؽـ 

ذيمره اًمقاىمدي سموًمقاو اًمتل شمػقد اًمنميمي، أي أهنو وىمعً مشؽميمي سمقـف وسملم 

ديـي وم ورت اسمـ قمؿف، ومخؾ فو ؾمقدكو صموسمً مـ اسمـ قمؿف سمـخالت ًمف ذم اعم

 مـ ك قٌف ًمقطمده.

اَتَبْتهُ  ىموًمً اًمًقدة قموهشي ريض اهلل قمـفو سمعد ذًمؽ: ـَ - َكْػِسَفا َظَذ  َو

ويمون مؽوشمٌتفو سمتًع أواق مـ اًمذهى يمه ذيمر ذًمؽ احلويمؿ ذم مًتدريمف، 

اَكْت ، -ويمذا اًمقاىمدي ـَ وذم سمعض اًمروايوت  – ُمَّلَحةً  ُحْؾَوةً  اْمَرَأةً  َو

طَمي)  ذِم  َذِلء وَمَعول: اخْلَطَّويِبُّ  ىَموَل .  َمِؾقَحي َأْي  قمقن اعمعٌقد:( ىمول ذم َمالَّ

دَ  وَمنَِذا اًمتَّْقيِمقد سمَِؿْعـَك اًمـُُّعقت  .اِْكَتَفك اًمتَّْقيِمقد ذِم  َأسْمَؾغ يَمونَ  ؿُمد 

ح َوذِم  طَمللي: اعْمََقاِهللى َذْ م سمَِضللؿ   َمُؾللَح  َمْ للَدر اعْمِللقؿ سمَِػللْتِح  َمالَّ  َأْي  اًمللالَّ

ـ يهَبْجَ  َذات ًْ  . اِْكَتَفك َمـَْظر َوطُم

َموم َوىَموَل  صَمِلػم اسِْملـ اإْلِ ْٕ طَملي اِْملَرَأة: اًمـ َفوَيلي ذِم  ا  اعْمَاَلطَملي ؿَملِديَدة َأْي  َمالَّ

ـْ  َوُهقَ  ٌَوًَمَغي َأسْمـَِقي ِم  . اعْمُ

ـْ  َأهّنَلو إمَم  ىَملْقمٌ  وَملَذَهَى  اعْمُاّلطَمليِ : َمْعـَلك َوَأّملو وذم اًمروض إكلػ:   ِمل

ٌََقللوُض  َوِهللَل  يِ اعْمُْؾَحلل  َمْعـَللك ذِم  َواًمّ للِحقُح  ُماّلطِمللّل  قِمـَللٌى : اًْمَعللَرُب  شَمُؼللقُل ، اًْم

لَتَعورٌ  َأّكفُ ، اعْمَِؾقِح  ًْ ـْ  ُم ؿْ  ِمل ـْ  ومِقلفِ  يَملونَ  إَذا َمِؾلقٌح  ـَمَعلومٌ  ىَملْقهِلِ  َملو سمَِؼلْدرِ  اعْمِْؾلِح  ِمل

ـْ  وَمَؿِؾلقٌح  ىَملِزيٌح  ٌح َمِؾلق: ىَملوًُمقا اعْمَلْدِح  ذِم  سَموًَمُغقا إَذا َوًمَِذًمَِؽ  ُيْ ِؾُحفُ   َمَؾْحلً ِمل
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ـْ  َوىَمِزيٌح  اًْمِؼْدرَ  ًٌْ إَذا ىَمَزطْمتَفو ِم وََموِوَييِ  َكْؽَفَتَفو ـَمّق ْٕ ىَْملَزاُح  َوِهَل  سمِو ْٕ  َوسمِلَذًمَِؽ  ا

ـْ  اعْمَْعـَك َهَذا سُمْعدِ  قَمغَم  ٌََقوضِ  ِم ؾَْمَقدِ  ذِم  ىَمْقهُلُؿْ  اًْم ْٕ  اؿْملَتدّ  إَذا اًْمَعْقـلَْمِ  َوذِم  َمِؾقٌح  ا

و للـُُفَه  ؾَمللَقاُدمُهَ ًْ للػمِ  ذِم  ضَمللوءَ  يَمللَه  َوطُم ًِ ٌَْحوَكفُ  ىَمْقًمِللفِ  شَمْػ ٹ   ٹ  ڤ  چ ؾُملل

َْصللَؿِعّل  َوىَمللوَل  اًْمَعْقـَلللْمِ  ذِم  َماَلطَملليٌ  َأهّنَللو[ .  29: ـَمللف]  چڤ ْٕ ـُ : ا لل ًْ  ذِم  احْلُ

َْكِػ  ذِم  َواجْلََهُل  اًْمَعْقـلَْمِ  ْٕ ًْ .  اًْمَػؿِ  ذِم  َواعْمَاَلطَميُ  ا ـِ  ظَموًمِدِ  اْمَرَأةُ  َوىَموًَم  َصلْػَقانَ  سْم

ٌَْعِؾَفو
َٓ  اجْلَلَهلِ  ِرَداءُ  قِمـِْدي َوًَمْقَس  َويَمْقَػ  وَمَؼوَل  َصْػَقانَ  َأسَمو َيو جَلَِؿقٌؾ  إّكؽ: ًمِ  َو

فُ  ًُ َٓ  سُمْرُك لفُ  َرسْمَعليٌ  َوَأَكلو اًمّطقُل  قَمُؿقُدهُ  ىَموَل  صُمؿّ  ؟ قَمُؿقُدهُ  َو ًُ  اًمّشلْعرِ  ؾَملَقادُ  َوسُمْرُك

ٌََقللوُض  َوِرَداُؤهُ  َؿطُ َأؿْملل َوَأَكللو ـْ  آَدمُ  َوَأَكللو، اًْم .  فَمِريللٌػ  َمِؾللقٌح  إّكللؽ: ىُمللقزِم  َوًَمِؽلل

ـْ  شَمُؽللقنُ  ىَمللدْ  اعْمَاَلطَملليَ  َأنّ  وَمَعّؾَؿَفللو َدمِ  ِصللَػيِ  ِملل ْٔ ًْ  إًذا وَمِفللَل  ا لل ًَ ـْ  ًَمْق  َمْعـَللك ِملل

ٌََقوضِ    ذِم  اًْم
ٍ
ء وؾَميِ  ِودّ  ِهَل  َوإِّكَه  َرْ ًَ  .-اعْمَ

 َٓ وهشي طمديثفو قملـ أم اعملممـلم ضمقيريلي ومتؼلقل:صمؿ شمقاصؾ اًمًقدة قم

َّٓ  َأطَمدٌ  َيَراَهو فِ  َأظَمَذْت  إِ ًِ ًْ  سمِـَْػ لَتِعقـُفُ  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقَل  وَمَلشَم ًْ  شَم

ًْ  يِمَتوسَمتَِفللو ذِم  َّٓ  ُهللقَ  َمللو اهللوَمللقَ  :ىَموًَملل  وَمَؽِرْهُتَفللو طُمْجللَرِت  سَمللوِب  قَمللغَم  َرَأْيُتَفللو َأنْ  إِ

 ًُ فُ  َوقَمَروْم ى َأكَّ ًُ  َملو ِمـَْفو ؾَمػَمَ ًْ  َرَأْيل ًْ  قَمَؾْقلفِ  وَملَدظَمَؾ  َأَكلو اهلل َرؾُملقَل  َيلو :وَمَؼوًَمل

ًُ  ضُمَقْيِرَييُ  ـِ  احْلَوِرِث  سمِـْ ارٍ  َأيِب  سْم ْـ  َأَصوسَمـِل َوىَمدْ  ،ىَمْقِمفِ  ؾَمق دِ  ِضَ   ِمل
ِ
ٌَاَلء ْ  َملو اًْمل  مَل

ًُ  ،قَمَؾْقَؽ  خَيَْػ  ْفؿِ  ذِم  وَمَقىَمْع ًَّ ًِ ًمِ  اًم ـِ  َثوسمِ ـِ  ىَمْقسِ  سْم سِ  سْم هَّ ـِ  َأوْ  اًمشَّ سْم  ،ًَملفُ  قَملؿ   ِٓ

ٌُْتفُ   َخةْرٍ  يِف  َفةِك  َؾَفةْل :))ىَملوَل  ،يِمَتوسَمتِل قَمغَم  َأؾْمَتِعقـَُؽ  وَمِجْئُتَؽ  ،َكْػِز  قَمغَم  وَمَؽوشَم
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ًْ  ((َذفَِك  ِمنْ   ((ُجةِك َوَأَتَزوَّ  ـَِتاَبَتِك  َأْؿِض :))ىَموَل  :اهلل َرؾُمقَل  َيو ُهقَ  َوَمو :ىَموًَم

 ًْ ًْ  ((َؾَعْؾُت  َؿْد  :))ىَموَل  ،اهلل َرؾُمقَل  َيو َكَعؿْ  :ىَموًَم  اًمـَّوسِ  إمَِم  اخْلؼََمُ  َوظَمَرَج  :ىَموًَم

َج  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقَل  َأنَّ  ًَ  ضُمَقْيِرَييَ  شَمَزوَّ  اًمـَّوُس  وَمَؼوَل  :احْلَوِرِث  سمِـْ

ًْ  سمَِلْيِدهيِؿْ  َمو وَمَلْرؾَمُؾقا َوؾَمؾَّؿَ  فِ قَمَؾقْ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقلِ  َأْصَفورُ   َأقْمَتَؼ  وَمَؾَؼدْ  ىَموًَم

وَهو سمَِتْزِوِذفِ  ًٍ  َأْهؾِ  ِموَهيَ  إِيَّ ـْ  سَمْق ًْ  اْملَرَأةً  َأقْمَؾلؿُ  وَملَه  اعْمُْ َطِؾِؼ  سَمـِل ِم  َأقْمَظلؿَ  يَموَكل

 .أظمرضمف اإلموم أمحد.ِمـَْفو ىَمْقِمَفو قَمغَم  سَمَريَميً 

 ِهلَل  صَموسمِلً وَمَؼلوَل ، ِمـْلفُ  وَمَطَؾٌَفو ىَمْقس سْمـ صَموسمًِ إمَِم  وَمَلْرؾَمَؾ ، اًْمَقاىِمِديُّ  َزادَ 

ل سمَِليِب  اهلل َرؾُمقل َيو ًَمؽ ـْ  يَملونَ  َمو َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  اهلل َصغمَّ  وَمَلدَّى ،َوُأم   يِمَتوسَمتَفلو ِمل

ضَمَفو َوَأقْمَتَؼَفو  .َوشَمَزوَّ

َوووَميِ (:  ْقًسمَ  َأْهؾ ِموَهي) قموهشي ريض اهلل قمـفو  ةىمقل اًمًقد  َأْي  سمِوإْلِ

َـّ  َواطِمَدة يُمّؾ  ـَموِهَػي ِموَهي ْ  سَمْقً َأْهؾ ِمـُْف هَيومِ  سَمْقً َأْهؾ ُهؿْ  ِموَهي شَمُؼْؾ  َومَل ُؿْ  إِلِ  َأهنَّ

ُؿْ  ُرِوَي  َوىَمدْ  ُمَراًدا َوًَمْقَس  سَمْقً َأْهؾ يُمّؾفؿْ  َكْػس ِموَهي ـْ  َأيْمَثر يَموُكقا َأهنَّ  ِم

ٌْعِهَهيٍ  ْرىَمويِنُّ ا ىَموًَمفُ  ؾَم  .يمه ذم قمقن اعمعٌقد . ًمزُّ

َنَّ وهـو مؾحظ مفؿ وهق أن اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يمون وًمقلو هللو  ِٕ 

ِّل  َٓ  ؾُمْؾَطوًكو يَمونَ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  اهلل َصغمَّ  اًمـٌَّ  قَمَؾْقلفِ اهلُل  َصلغمَّ  ىَملوَل َوىَملْد  هَلَلو َوزِمّ  َو

لللْؾَطون:))َوؾَملللؾَّؿَ  ًُّ ـْ  َوزِمّ  َواًم  َداُودَ  َأسُملللقيمللله أظملللرج ذًملللؽ ((. َوًمِّقَؾلللفُ  َٓ  َمللل

ِمِذّي  ْ  .َواًمؽم 
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 َوزِمّ  اًْمَعَتوىَملي َوَملْقمَم  هَلَلو اًْمَعَتوىَملي َملْقمَم  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  اهلل َصغمَّ  يَمونَ  َوَأْيًضو

ٌَي ًمَِؽْقكِفِ  عمُِْعَتِؼفِ   .ًَمفُ  قَمَ 

اَهو َوُيَؼول: ِهَشوم اسِْمـ َوىَموَل  ـْ  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ  اهلل َصغمَّ  اهلل َرؾُمقل اؿِْمؽَمَ  ِمل

 .ِدْرَهؿ َأْرسَمعِهَهيِ  َوَأْصَدىمَفو َوَأقْمَتَؼَفو ىَمْقس سْمـ صَموسمًِ

 

ـُ  ىَموَل  َف  عَمّو: ِهَشومٍ  اسْم ـْ  َوؾَمّؾؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل  َصغّم اهللِ   َرؾُمقُل  اْكٍَمَ  هَملْزَوةِ  ِمل

ًُ  ْيِرَييُ ضُمقَ  َوَمَعفُ  اعْمُْ َطِؾِؼ  سَمـِل  ضُمَقْيِرَيليَ  َدوَملعَ  اجْلَْقشِ  سمَِذاِت  َويَمونَ ، احْلَوِرِث  سمِـْ

ـْ  َرضُمؾٍ  إمَم  َْكَ ورِ  ِم ْٕ طْمتَِػوظِ  َوَأَمَرهُ  َوِديَعيً  ا ِٓ و سمِو ، اعْمَِديـَيَ اهللِ   َرؾُمقُل  َوىَمِدمَ ، هِبَ

ٌََؾ  ـُ  احْلَوِرُث  َأسُمقَهو وَمَلىْم ارٍ  َأيِب  سْم   ِضَ
ِ
سمِلؾِ  إمَم  َكَظرَ  سمِوًْمَعِؼقِؼ  يَمونَ  وَمَؾّه  اسْمـَتِفِ  سمِِػَداء  اإْلِ

  هِبَو ضَموءَ  اًّمتِل
ِ
ـِ  ذِم  وَمَرهِملَى  ًمِْؾِػَداء ٌَُفَه ، ِمـَْفلو سَمِعلػَمْي ـْ  ؿِملْعٍى  ذِم  وَمَغّقل  ؿِملَعوِب  ِمل

ٌُْتؿْ  حُمَّؿلدُ  َيلو َوىَملوَل  َوؾَمّؾؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل  َصغّم  اًمـٌِّّل  إمَم  َأشَمك صُمؿّ ، اًْمَعِؼقِؼ  ، تِللاسْمـَ  َأَصل

ـَ  َوؾَملّؾؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل  َصغّم اهللِ   َرؾُمقُل  وَمَؼوَل ، ومَِداُؤَهو َوَهَذا ٌَِعلػَمانِ  وَملَلْي  اًمّؾلَذانِ  اًْم

ٌْتفَه  ّٓ  إًَملفَ  َٓ  َأنْ  َأؿْمَفدُ  احْلَوِرُث  وَمَؼوَل  ؟ َويَمَذا يَمَذا ؿِمْعِى  ذِم  ،سمِوًْمَعِؼقِؼ  هَمّق ، اهللُّ إ

ّٓ  َذًمَِؽ  قَمغَم  اـّمَؾعَ  َمواهللِ  وَمقَ  َوؾَمّؾؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل  َصغّم اهللِ   َرؾُمقُل  حُمَّؿدٌ  َوَأّكؽ اهلُل  إ

ـْ  َوَكلوٌس  ًَملفُ  اسْمـَونِ  َمَعفُ  َوَأؾْمَؾؿَ  احْلَوِرُث  وَمَلؾْمَؾؿَ  ـِ  إمَم  َوَأْرؾَملَؾ  ىَمْقِملفِ  ِمل ٌَِعلػَمْي  اًْم

سمِلَؾ  وَملَدوَمعَ ، هِبِلَه  وَمَجوءَ  ًْ  ؿَ َوؾَملؾّ  قَمَؾْقلفِ اهلُل  َصلغّم  اًمـٌِّلّل  إمَم  اإْلِ  اسْمـَُتلفُ  إًَمْقلفِ  َوُدومَِعل
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ًْ  ضُمَقْيِرَيلليُ  ـَ  وَمَلؾْمللَؾَؿ لل ًُ ٌََفللو، إؾْمللاَلُمَفو َوطَم  قَمَؾْقللفِ اهلُل  َصللغّم اهللِ   َرؾُمللقُل  وَمَخَط

 .ِدْرَهؿٍ  َأْرسَمَعِهَهيِ  َوَأْصَدىَمَفو، إّيوَهو وَمَزّوضَمفُ ، َأسمِقَفو إمَم  َوؾَمّؾؿَ 

لو (:اًملروض)ىملول ذم  أمو مـ أؾمؾؿ معف مـ أسمـوهف ومؼلد ـُ  احْلَلوِرُث  مُهَ  سْمل

ـُ  َوقَمْؿُرو احْلَوِرِث  ٌَُخوِرّي  َوَذيَمَرهُ ، احْلَوِرِث  سْم  . اًْم

وىمد روى قمؿرو سمـ احلورث اًمؽثػم مـ إطموديٌ وهق ذم ؾمـد اإلموم 

 .اًمٌخوري ومًؾؿ وإموم أمحد وهمػمهؿ

ٌَكوذم روايي قمـد اسمـ ؾمعد:) لي َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ  اهلل َصلغمَّ  ؾَمل  َيْعـِلل ضُمَقْيِريَّ

ضَمَفو ٌَك َٓ  اسِْمـَتِل إِنَّ  وَمَؼوَل  َأسُمقَهو وَمَجوءَ  َوشَمَزوَّ ًْ  َأَرَأْيً وَمَؼوَل  ؾَمٌِقؾَفو وَمَخؾ   ِمْثؾَفو ُي

هَتو إِنْ  ْ ـًْ ىَمدْ  َأًَمْقَس  ظَمػمَّ ًَ ضُمؾ َهَذا إِنَّ  وَمَؼوَل  َأسُمقَهو وَمَلشَموَهو، سَمغَم  ىَموَل  ؟ َأطْم  ىَمدْ  اًمرَّ

ك َ ًْ ، ـَوشَمْػَضِحق وَماَل  ظَمػمَّ  (.َوَرؾُمقًمف اهلل َأظْمَتور وَمنيِن   ىَموًَم

ويمون زواضمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مـفو ذم اًمًـي اخلومًي ملـ اهلجلرة، 

 يمه ذيمره احلويمؿ، واًمقاىمدي يمه شمؼدم.

 ىمدوم ىمٌؾ رأيً: ضمقيريي ىموًمً: ىمول أسمقف قمـ قمروة سمـ هشوموقمـ 

 وىمع طمتك يثرب ـم يًػم اًمؼؿر يملن ًمقول سمثالث وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اًمـٌل

 صغم اهلل رؾمقل ىمدم طمتك اًمـوس، مـ أطمدا أظمؼمهو أن ومؽرهً طمجري، ذم

 مو واهلل وشمزوضمـل أقمتؼـل ومؾه اًمرؤيو، رضمقت ؾمٌقـو ومؾه وؾمؾؿ، قمؾقف اهلل



 

حسني العيدروس بن علوي بن عبداهلل 212 

 إٓ ؿمعرت ومو أرؾمؾقهؿ، اًمذيـ هؿ اعمًؾؿقن يمون طمتك ىمقمل، ذم يمؾؿتف

 .واًمٌقفؼل أظمرضمف احلويمؿ .ممشمعو اهلل ومحؿدت اخلؼم، ختؼمين قمؿل سمـوت مـ سمجوريي

أن زواضمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ هبو يمون ذم اعمريًقع ىمٌؾ  :وافصحقح

 اهلل صغم اهلل رؾمقل أشموكو عمو: ىموًمً رضمققمف إمم اعمديـي، ومعـفو ريض اهلل قمـفو

 ،سمف ًمـو َؾ ٌَ ىمِ  ٓ مو أشموكو: يؼقل أيب وملؾمؿع اعمريًقع، قمغم وكحـ وؾمؾؿ قمؾقف

 أن ومؾه اًمؽثرة، مـ أصػ ٓ مو واًمًالح قؾواخل اًمـوس مـ أرى ومؾٌثً

 إمم أكظر ضمعؾً ورجعـا وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل وشمزّوضمـل أؾمؾؿً

 ذم يؾؼقف شمعومم اهلل مـ رقمى أكف ومعؾؿً أرى، يمـً يمه ومؾقًقا اعمًؾؿلم

 .أظمرضمف اًمٌقفؼل ذم دٓهؾ اًمـٌقة. اعمنميملم ىمؾقب

 هلق اًملذي اعملوء قملغم وهلؿ شمزّوضمفلو أكلف ملـ شمؼلّدم ملو يميلد مملو وهذا 

 كلرى يمـلو ًمؼلد: يؼلقل إؾمالمف وطمًـ أؾمؾؿ ممـ مـفؿ رضمؾ ويمون اعمريًقع،

 .أظمرضمف اًمٌقفؼل وأسمق كعقؿ. سمعد وٓ ىمٌؾ كراهؿ يمـو مو سمؾؼ ظمقؾ قمغم سمقضوً  رضموًٓ 

 ذم هللؿ ملدداً  يموكً واًمًالم اًم الة قمؾقفؿ اعمالهؽي أن قمغم يدل وهق 

 .اًمغزوة هذه

 قمـفو طمقـه شمزوضمفلو رؾملقل اهلل صلغم اهلل قمؾقلف ويمون قمؿرهو ريض اهلل

 وؾمؾؿ قمنميـ ؾمـي، يمه ذيمره اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت.
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ىمد يثػم سمعض أقمداء اًمديـ سمعضًو مـ اًمشٌف طمقل زواج اًمـٌل صغم اهلل 

قمؾقف وؾمؾؿ مـ أم اعمممـلم ضمقيريي سمـً احلورث، ويؼػقن قمـد سمعض أًمػلوظ 

قمـ اًمًقدة قموهشي ريض اهلل قمـفو ومقموًمقهنلو سمتللويالت  اًمروايي اًمتل ذيمركوهو

 شمقاومؼ هقاهؿ، ومقضمى هـو اًمتـٌقف ويمشػ اًمؾٌس ورد اًمشٌفي، ومـؼقل:

إن اًمٌعض يلظمذ ملـ ىملقل اًمًلقدة قموهشلي ريض اهلل قمـفلو ذم احللديٌ 

ًْ  اًمًوسمؼ:) َٓ  طُمْؾَقةً  اْمَرَأةً  َويَموَك َّٓ  َأطَمدٌ  َيَراَهو ُماَلطَمًي  لفِ سمِـَ  َأظَملَذْت  إِ ًِ ًْ  ْػ  وَمَلشَمل

َتِعقـُفُ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقَل  ًْ ًْ  .يِمَتوسَمتَِفو ذِم  شَم َّٓ  ُهلقَ  َملو اهللوَملقَ  :ىَموًَم  إِ

ًُ  ،وَمَؽِرْهُتَفو ..طُمْجَرِت  سَموِب  قَمغَم  َرَأْيُتَفو َأنْ  فُ  َوقَمَروْم ى َأكَّ ًُ  َمو ِمـَْفو ؾَمػَمَ  ..(َرَأْي

اهلل صغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ يملون يتلزوج اًمـًلوء  أن رؾمقل يلظمذ مـ ىمقهلو هذا

جلههلـ، ويملذًمؽ أن اًمـٌلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ ىملد كظلر إمم املرأة أضمـٌقلي 

وأمعـ اًمـظر ومقفو طمتك رأى اجلهل اًمذي أقمجٌف ومطؾى زواضمفو، وهذا يمالم 

 سموـمؾ، واًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ:

ىمٌلؾ  : أكف صغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ ىملد رأى أم اعملممـلم ضمقيريلي ملـأوًٓ 

سمؾ  :ومؾق يمون إمر يمه يؼقًمقن عمو دومعفو إمم صموسمً سمـ ىمقس ،طملم ىمًؿ اًمًٌل

 اظمتورهو ًمـػًف.
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: أكف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ إكه شمزوضمفو ٕكف أراد قمتؼ مـ ؾمٌل ملـ ثاكقاً 

 أهؾفو وهؿ يمثػم .

هذه اًمشٌفي سمؽالم ٓ داقمل ًمف يمؼقل  وأين ٕشمعجى مـ سمعض مـ يردُّ 

ٕكلف أراد اًملزواج مـفلو، وهلق ضملوهز ًملف اًمـظلر هبلذا  سمعضفؿ: أكله كظلر إًمقفلو

اًمؼ د، وىمقل اًمٌعض: إكه يموكً ممؾقيمي وًمق يموكً طمرة عمو كظر إًمقفو، ويملؾ 

ٕكف مل يثًٌ أكف صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ  :ذًمؽ مـ اًمتؼميرات اًمتل ٓ داقمل هلو

كظر إًمقفو أصال، ومؾؿ يرد ذم احلديٌ مو يلدل قملغم ذًملؽ، إكله يموكلً اًمًلقدة 

 قمـفو ختوف مـ ذًمؽ وهق أمر ـمٌقعل ذم اعمرأة دملوه زوضمفلو، شي ريض اهللقموه

رد أكلف صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ ووهق مـ اًمغػمة اًمتل شمقضمد قمـد اًمـًوء، ومفلؾ 

كظر إًمقفو وملقمجى هبو، هذا مـ اًمٌفتون وآوملؽماء قملغم ؾملقد اخلؾلؼ صلغم اهلل 

 قمؾقف وؾمؾؿ.

ػم اؾمؿفو طمقٌ سمعد أن شمزوضمفو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ هم

ةَ يموكً شمًؿك  ـِ ومًههو ضمقيريي ريض اهلل قمـفو وأرووهو، وم، سَمرَّ ـِ  َع ٌَّوسٍ  اسْم  قَم

ةَ  ضُمَقْيِرَييَ  اؾْمؿُ  يَمونَ :ىَموَل  ِلَّ  وَمَؽَلنَّ  سَمرَّ َهو َذًمَِؽ  يَمِرهَ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ هَّ ًَ  وَم

ـْ  ظَمَرَج  ُيَؼوَل  َأنْ  يَمَراَهيَ  ضُمَقْيِرَييَ  ةَ  دِ قِمـْ  ِم  .أظمرضمف مًؾؿ وأمحد. سَمرَّ

ويمذًمؽ مقؿقكي،يمه ؾمقلت إن ؿموء اهلل شمعومم، وزيـى سمـً ضمحش يمون 

ويمذا يمون اؾمؿ سمـً أم ؾمؾؿي سمرة ومًههو زيـى، يمه ، اؾمؿ يمؾ مـفه سمرة ومغػمه

 شمؼدم ذيمر ذًمؽ.
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ؿ إوملراد صلقوم مـ ومضوهؾفو ريض اهلل قمـفو أهنو يموكً ؾمٌٌو ذم سمقون طمؽ

ـْ وم ،يقم اجلؿعي لقَب  َأيِب  َعل ـْ  َأيُّ ًِ  ضُمَقْيِرَيليَ  قَمل  َأنَّ  قَمـَْفلوريض اهلُل  احْلَلوِرِث  سمِـْل

ِلَّ   :))وَمَؼلوَل  ،َصلوِهَؿيٌ  َوِهلَل  اجْلُُؿَعليِ  َيْقمَ  قَمَؾْقَفو َدظَمَؾ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ

ًْ  ((.َأْمسِ   َُصْؿِت أ ًْ  ((َؽةًدا َتُصةوِمي َأنْ  يةِدينَ ُترِ )) :ىَملوَل  ،َٓ  :ىَموًَم  ،َٓ  :ىَموًَمل

 .أظمرضمف اًمٌخوري وأمحد وأسمق داود واًمـًوهل وهمػمهؿ((. َؾَلْؾطِِري)) :ىَموَل 

ملو مل ي لؿ معلف يقملو  عي سم قوم مؽروهأن إومراد يقم اجلؿومتٌلم سمذًمؽ  

 ىمٌؾف أو يقمو سمعده.

ذيمره رث يمثػمة اًمذيمر هلل شملكس سموىمد يموكً أم عمممـلم ضمقيرة سمـً احلو

ًْ  ومعـفو ريض اهلل قمـفو ،وًمس أكًفوجم  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  قَمكَمَّ  َأشَمك:ىَموًَم

ٌ ُح  َوَأَكو هُمْدَوةً  َوؾَمؾَّؿَ  ًٌو َرضَمعَ  صُمؿَّ  ،حِلَوضَميٍ  اْكَطَؾَؼ  صُمؿَّ  ،ُأؾَم ـْ  ىَمِري  ،اًمـََّفلورِ  كِْ لِػ  ِم

ًُ  ((،َؿاِظَدةً  ِزْفِت  َما:))وَمَؼوَل  َٓ :))وَل وَمؼَ  ،َكَعؿْ  :ىُمْؾ ُؿِك  َأ ؾَِمٍت  ُأَظؾِّ  ُظةِدْفنَ  َفةوْ  ـَ

ًْ  َمو سمَِجِؿقعِ  َيْعـِل ((َوَزَكْتُفنَّ  ِِبِنَّ  ُوِزنَّ  َفوْ  َأوْ  َظَدَفْتُفنَّ  ِِبِنَّ  ٌََّح  اهلل ُشْبَحانَ ))ؾَم

اٍت  َثَّلَث  َخْؾِؼهِ  َظَددَ  اٍت  َثَّلَث  َظْرِصهِ  ِزَكةَ  اهلل ُشْبَحانَ  َمرَّ  ِرَضةا اهلل ُشْبَحانَ  َمرَّ

اٍت  َثَّلَث  َكْػِسهِ  ؾَِمتِهِ  ِمَدادَ  اهلل ُشْبَحانَ  َمرَّ اٍت  َثَّلَث  ـَ  .أظمرضمف اإلموم أمحد(( َمرَّ

وىمد ضموءت ريض اهلل قمـفو مرة إمم اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ شمشتؽل، 

: ىملول جموهلد قملـ ومؼد أظمرج احلؽلوم ذم اعمًلتدرك  واسملـ ؾملعد ذم اًمطٌؼلوت
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 رؾملقل يتزوضمؽ مل يؼؾـ قمكم يػخرن كًوءك إن اهلل رؾمقل يو: ضمقيريي ىموًمً

 أظظةم أل)):اهلل رؾملقل ومؼلول -أي أكؽ مؾؽ يؿلم ًملف وًمًلتل سمزوضمليٍ  -اهلل

 ((.؟ؿومك من أربعغ أظتق أل صداؿك،

وىمد روت أم اعمممـلم اًمًلقدة ضمقيريلي ريض هلل قمـفلو ؾملٌعي أطموديلٌ 

 قمـ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.

 

سمؼقً أم اعمممـلم ضمقيريي قمؾقفو روقان اهلل سمعد ووموة رؾمقل اهلل صلغم 

اهلل قمؾقف وؾمؾؿ صوسمرة حمتًٌي هلل قموسمدة زاهدة حتـ ؿمقىمو إمم زوضمفلو رؾملقل 

 ،وشمـتظللر طمؾللقل ؾمللوقمي اًمؾؼللوء طمتللك وصللؾً ،اهلل صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ

 وملؾمؾؿً روطمفو ًمٌورهيو ذم ؿمفر رسمقع إول ؾمـي َخًللم ملـ اهلجلرة يمله ذم

وىمول اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت: أهنو شمقومقلً ؾملـي ؾملً  (،ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿمود)

 اهلوَخًلم.

ويمون قمؿرهو آكذاك ؾمٌعلم ؾملـي قملغم اعمعتؿلد، وىمقلؾ: ؾملً وَخًللم 

 ؾمـي، وىمقؾ: اسمـي َخس وؾمتلم ؾمـي.

 يقمقٍذ. وصغم قمؾقفو مروان سمـ احلؽؿ وهق أمػم اعمديـي

هبللو ذم أقمللغم ومللراديس ومرمحفللو اهلل رمحللي إسمللرار وريض قمـفللو ومجعـللو 

 اجلـون آملم اًمؾفؿ آملم.
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 ؾَملْعـَيَ وذم اإلصوسمي وـمرح اًمتثريى سمـ  اسمـ ؿمعقي هل صػقي سمـً طمقل

ٌَيَ اسمـ  سمـ ؾمعقي، (ٌؼوت ٓسمـ ؾمعداًمط)وذم  ـِ سمـ قمومر  صَمْعَؾ ٌَْقلدِ  سْم ـِ  قُم  يَمْعلِى  سْمل

ـِ  ـِ  اخْلَْزَرِج  سْم ـِ  طَمٌِقِى  َأيِب  سْم ـِ  اًمـَِّضػمِ  سْم ومِ  سْم ـِ  اًمـَّحَّ وهلق ملـ ؾملٌط  ،يـحلقم سْمل

صملؿ ملـ ذريلي كٌلل اهلل ورؾملقًمف هلورون سملـ قمؿلران أظملل  ،ًممي سمـ يعؼقب

 .قمؾقفه اًم الة واًمًالم -مقؾمك 
 

مـ سمـل ىمريظي أظملقة  ؾَمَؿْقَألٍ أظمً روموقمي سمـ  ؾَمَؿْقَألٍ سمرة سمـً  :وأمفو

 اًمـضػم.

اَلمِ يموكً صػقي ريض اهلل قمـفو زوضمو ًم ـِ  ًَ  ،اًمقفقدي اًمؼرفمل ُمْشِؽؿٍ  سْم

سملـ اًمرسمقلع سملـ أيب  يِمـَوَكيُ ومتزوضمفو  ، ومؼتؾ يقم ظمقؼمومورىمفو وىمد، ويمون ؿموقمرا

ومؼتؾ  أمـع طم قن ظمقؼم وأمتـفو، اًْمَؼُؿقصِ ـ صوطمى طم  اًمـيي احْلَُؼْقِؼ 

 قمـفو يقم ظمقؼم.
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 ذم ىم ي زواضمف صغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ أظمتؾػً اًمروايي قمـد أهؾ اًمعؾؿ

 مـ أم اعمممـلم  صػقي قمغم روايوت وهل:

 

ووملتح طم لقهنو وىمتلؾ ذم أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف طمقـه همزا ظمقلؼم 

ـِ  ؾَملاَلمِ ذًمؽ اًمققم طمقل سمـ أظمطى ؾمقد ىمقملف، ويملذًمؽ ىمتلؾ يمله ذيمركلو   سْمل

ؾملٌك .. اًمـيلي احْلَُؼْقلِؼ سمـ اًمرسمقع سمـ أيب  يِمـَوَكيُ  اًمقفقدي، و اًمؼرفمل ُمْشِؽؿٍ 

ومللمر  ،صػقي سمـلً طمقلل وسمـلً قملؿ هللو ملـ اًمؼؿلقص ومـ وؿـفـ اًمـًوء

ه سملالل قملغم ىملتغم اعمعريملي دون ىم لد، ، ومؿر هبليذهى هبه إمم رطمؾفأن سمالٓ 

 قمغم اًمؽماب وطمثً وصوطمً وضمففو صؽً صػقي مع اًمتل اعمرأة رأهتؿ ومؾه

 افشةةقطاكة هةةذه اظزبةةوا)):وؾمللؾؿ قمؾقللف اهلل صللغم اهلل رؾمللقل ومؼللول ،وضمففللو

 أكلف اًمـلوس ومعلرف صمقسملف قمؾقفلو وهمطلك ظمؾػف ومجعؾً سم ػقي وأمر ، ((ظـي

 بةادرأتغ َتةر حةغ ؿؾبك من افرمحة أكزظت)):ًمٌالل وىمول ،ًمـػًف اصطػوهو

ومؽون ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ صػل مـ يمؾ همـقؿلي،  ((،ؿتّلمها ظذ

 ومؽوكً صػقي ممو اصطػك يقم ظمقؼم.
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أن يعتؼفلو إن اظمتلورت اهلل  صغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ وقمرض قمؾقفو اًمـٌل

 .وأؾمؾؿً وملقمتؼفو ،ومؼوًمً أظمتور اهلل ورؾمقًمف ،ورؾمقًمف

 زقملًـوم قمؾقفلو دظملؾأن اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾملؾؿ  ضموء ذم اًمروايوت

 ظمػمهلو صملؿ ،وؾملؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل ًمرؾمقل وموًمؼتف ضموًمًي قمؾقف يموكً ؿمقئو

 ،ًمـػًللف ومقتخللذهو شمًللؾؿ أو أهؾفللو مللـ سمؼللل مللـ إمم ومؽمضمللع يعتؼفللو أن سملللم

، وىمللد ومخللرج رؾمللقل اهلل مللـ ظمقللؼم ومل يعللرس هبللو ورؾمللقًمف اهلل توظمتللوروم

خيرج رؾمقل اهلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ ملـ ظمقلؼم  ومؾؿ ،طمووً وهل سمخقؼم

 ظمرضمً صمؿ ،وسمعػمه اطمتؼى رواطمف قمـد يمون ومؾه ،طمتك ـمفرت مـ طمقضتفو

للوم ،ومخذه قمغم ريمٌتف هلو صمـك طمتك متٌم معف  قمؾقلف اهلل صلغم اهلل رؾملقل ًْ ضمؾَّ

 صملؿ ،ومريمٌلً ومخلذه قملغم ريمٌتفو ومقوعً ،ومخذه قمغم ىمدمفو شمضع نأ وؾمؾؿ

وؾمؽمهو رؾمقل اهلل ومحؾفو وراءه، وضمعلؾ  ،وؾمؾؿ فقمؾق اهلل صغم اًمـٌل ريمى

وضمعؾفلو  ،صمؿ ؿمده مـ حتً رضمؾفلو وحتؿلؾ هبلو ،رداءه قمغم فمفرهو ووضمففو

 ؾمتي قمغم يمون اذا طمتك وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل ؾمورَ  صمؿ ،سمؿـزًمي كًوهف

 اهلل صلغم اًمـٌل ومقضمد ،صػقي وموسمً هبو يعرس نأ يريد مول ..ظمقؼم مـ امقول

 .كػًف ذم ؾقفوقم وؾمؾؿ قمؾقف

 امم مللول  -، يملله ذم اًمٌخللوريظَمْقللؼَمَ  َأْدَكللك َوِهللَل  - سموًم للفٌوء يمللون ومؾلله

ؼلول: رؾملقل اهلل، صلغم اهلل قمؾقلف وم ومطووقمتلف ،هـلوك ؿمجر اًمدوم :أي ،دومي
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وأراد رؾمللقل اهلل أن  ،وؾمللؾؿ، ٕم ؾمللؾقؿ: قمؾللقؽـ صللوطمٌتؽـ ومومشللطـفو

هادىمللوت  يعللرس هبللو هـللوك. ىموًمللً أم ؾمللؾقؿ: وًمللقس معـللو ومًللطوط وٓ

يمًوهلم أو قمٌوءشملم ومًلؽمت سمقلـفه إمم ؿملجرة ومؿشلطتفو وقمطرهتلو.  وملظمذُت 

ملـ طميل قملرس رؾملقل اهلل صلغم اهلل  ىموًمً أم ؾمـون إؾمؾؿقي: ويمـلً ذم

قمؾقف وؾمؾؿ سم لػقي مشلطـوهو وقمطركوهلو، ويموكلً ضموريلي شملظملذ اًمزيـلي ملـ 

، ومو وضمدت راهحي ـمقى يمون أـمقى ملـ ًمقؾتئلذٍ  ،أوول مو يؽقن مـ اًمـًوء

وىمد كؿ ـوهو وكحـ حتلً  ،ومو ؿمعركو طمتك ىمقؾ رؾمقل اهلل يدظمؾ قمغم أهؾف

إًمقللف،  دومللي، وأىمٌللؾ رؾمللقل اهلل صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ يؿٌملل إًمقفللو ومؼومللً

وأقمرس هبلو رؾملقل اهلل هـلوك وسملوت  ،وسمذًمؽ أمركوهو، ومخرضمـو مـ قمـدمهو

ملـ قمـدهو، وهمدوكو قمؾقفو وهل شمريلد أن شمغتًلؾ، وملذهٌـو هبلو طمتلك شمقاريـلو 

ومؼضللً طموضمتفللو واهمتًللؾً، ومًلللًمتفو قملله رأت مللـ رؾمللقل اهلل،  ،اًمعًللؽر

هبو ومل يـؿ شمؾؽ اًمؾقؾي ومل يزل يتحدث  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ومذيمرت أكف هُّ َ

معفو، وىمول هللو: ملو محؾلؽ قملغم اًملذي صلـعً طمللم أردت أن أكلزل اعمـلزل 

ومزادهلو ذًملؽ قمـلد  ،إول وملدظمؾ سمؽ؟ ومؼوًمً: ظمشقً قمؾقلؽ ىملرب هيلقد

ويدل ذًمؽ قمغم ؿمديد رمحتف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وإٓ عمو ظموومً  ؾمقل اهلل،ر

وأصٌح رؾمقل اهلل وملومل قمؾقفو  شف ىمتؾ زوضمفو وأظمقهو،ضمققمؾقف وأصحوسمف و

 أىملط ملع ويدق كقاه يـزع متر :احلقس)  - هـوك ومو يموكً وًمقؿتف إٓ احلقس
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 ؾملقيؼ معف ضمعؾ ورسمه يموًمثريد يٌؼك طمتك سموًمقد يدًمؽ صمؿ سموًمًؿـ ويعجـون

فؿ إٓ يموكلً ىم لوقم، وملو -(وهمػمهلو واحلـطلي اًمشلعػم ملـ يمظملذ ملووهق 

صملؿ  ،ومتغلدى اًمؼلقم يقمئلذ -اجلؾلد ملـ سمًوط وهق، كطع مجعوهق -إكطوع

 راح رؾمقل اهلل ومـزل سموًمؼٌق ي وهل قمغم ؾمتي قمنم مقال.

 اهلل صلغم اهلل رؾملقل حيلرس ًمقؾتلف ريض اهلل قمـلف يلقبأ سملقأ تسموىمد و

 ؾملؿع ومؾله ،وؾملؾؿ قمؾقلف اهلل صلغم اهلل رؾملقل ظمٌلوء طمقل يدور وؾمؾؿ قمؾقف

 سملـ ظموًمد كوأ :ىمول ؟((هةذا من:))ىمول اًمقطء وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل

 ،قمؾقلؽ اجلوريلي هذه خموومي اًمؾقؾي هذه كؿً مو :ىمول،؟((فك ما)):ومؼول ،زيد

 .ومرضمع ،وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومومره

 قَمَؾْقلفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  ىَموَل ىمول: ومعـ أكس سمـ موًمؽ ريض اهلل قمـفو 

يَِب  َوؾَمؾَّؿَ  ـْ  هُماَلًمو اًْمَتِؿْس  ـَمْؾَحيَ  ِٕ لُدُمـِل هِمْؾَهكُِؽؿْ  ِم  ـَمْؾَحليَ  َأسُملق يِب  وَمَخلَرَج  خَيْ

ًُ  ،َوَراَءهُ  ُيْرِدوُمـِللل للَه  َوؾَمللؾَّؿَ  قَمَؾْقللفِ صللغم اهلُل  اهلل َرؾُمللقَل  َأظْمللُدمُ  وَمُؽـْلل  ،َكللَزَل  يُمؾَّ

 ًُ مِّ  ِمنْ  بَِك  َأُظوذُ  إِ ِّ  مَّ افؾف:))َيُؼقَل  َأنْ  ُيْؽثِرُ  َأؾْمَؿُعفُ  وَمُؽـْ َزنِ  اَْلَ  َواْفَعْجةزِ  َواحْلَ

ةْبنِ  َواْفُبْخلِ  َواْفَؽَسلِ  ْينِ  َوَضةَؾعِ  َواْْلُ َجةالِ  َوَؽَؾَبةةِ  افةدَّ  َأظْمُدُملفُ  َأَزْل  وَمَؾلؿْ  ((افرِّ

ٌَْؾـَو طَمتَّك ـْ  َأىْم ٌََؾ  ظَمْقؼَمَ  ِم ًِ  قَّيَ سمَِ ػِ  َوَأىْم ًُ  ،طَموَزَهلو ىَمدْ  طُمَقل   سمِـْ ي َأَراهُ  وَمُؽـْل  حُيَلق 

ٌَلوَءةٍ  َوَراَءهُ  هَلَو   َأوْ  سمَِع
ٍ
لوء ًَ   يُمـَّلو إَِذا طَمتَّلك َوَراَءهُ  ُيْرِدوُمَفلو صُملؿَّ  ،سمِِؽ

ِ
ٌَوء لْف  َصلـَعَ  سمِوًم َّ

و ًً ًٓ  وَمَدقَمْقُت  َأْرؾَمَؾـِل صُمؿَّ  ،كَِطعٍ  ذِم  طَمْق لو سمِـَلوَءهُ  ًمَِؽ ذَ  َويَمونَ  ،وَمَليَمُؾقا ِرضَمو  صُملؿَّ  ،هِبَ
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ٌََؾ  َف  وَمَؾلهَّ  ((َوُكِحب ةهُ  َُيِب ـَةا َجَبةٌل  َهةَذا:))ىَملوَل  ُأطُمدٌ  ًَمفُ  سَمَدا إَِذا طَمتَّك َأىْم  قَملغَم  َأْذَ

مُ  إِ ِّ  مَّ افؾف:))ىَموَل  اعْمَِديـَيِ  مَ  َمةا ِمْثةَل  َجَبَؾْقَفةا َبةْغَ  َما ُأَحرِّ ةةَ  إِْبةَراِهقمُ  بِةهِ  َحةرَّ  َمؽَّ

مْ  َباِركْ  مَّ افؾف ِهمْ  يِف  ََلُ  .أظمرضمف اًمٌخوري وأمحد(( َوَصاِظِفمْ  ُمدِّ

 

أن  ؼماين سمًـد ضمقد قمـ طمًـ سمـ طمرب ريض اهلل شمعلومم قمـلفروى اًمط

 اَ َمة))وموء اهلل قمؾقف صلػقي ىملول ٓصلحوسمف:عمو أ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿرؾمقل اهلل 

، ىمللوًمقا: كؼللقل: إكللؽ أومم اًمـللوس هبللو وأطمؼفللؿ ((؟ةِ َيةةرِ اْ اَْل  هِ ذِ َهةة يِفْ  نَ وْ ُفةةوْ ؼُ تَ 

ْ نِ ؾَ ))ىمول:  ظْ أُ   ِّ
 ، ومؼول رضمؾ: اًمقًمقؿي((اهَ رَ فْ ا مَ فَ ؼَ تْ ظِ  ُت ؾْ عَ َج وَ ، افَ َح ؽِ كْ أَ ا وَ فَ ؼُ تِ

َل  ةُ ؿَ قْ فِ وَ فْ اَ ))يو رؾمقل اهلل، ومؼول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:  ،ق  َح  مٍ وْ يَ  َأوَّ
 .((رٌ ْخ : ؾَ ةَ ثَ فِ اْ فثَّ ا، وَ ٌ  وْ رُ عْ مَ  ةَ قَ كِ اْ افثَّ وَ 

َل  اْفَوفِقَؿةُ ايي:))رووذم   افثَّافَِث  َواْفَقْومَ  َمْعُروٌ   َوافثَّاِ   َحق   َيْومٍ  َأوَّ

 .أظمرضمف أمحد وأسمق داود واسمـ موضمي(( َوِرَيا ٌ  ُشْؿَعةٌ 
سمخقلؼم  و رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾملؾؿوأـمعؿف :ىمول حمؿد سمـ قمؿرو

يمله ذيملر ذًملؽ اسملـ  ،ويؼلول ىمؿحلو ،ؾمؼو ؿمعػماوقمنميـ و ،صمهكلم وؾمؼو متراً 

 ؾمعد ذم اًمطٌؼوت.
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ـْ و ـِ  ضَموسمِرِ  قَم ٌْدِ  سْم ًْ  عَمَّو:ىَموَل  اهلل قَم ًُ  َصِػقَّيُ  َدظَمَؾ  اهلل َرؾُملقلِ  قَمغَم  طُمَقل   سمِـْ

َطوـَمفُ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  ًْ لُت  َكلوٌس  طَمَيَ  ..وُم  ومِقَفلو ًمَِقُؽلقنَ  َمَعُفلؿْ  َوطَمَيْ

ؿٌ  ًْ ِلُّ  َرَج وَمخَ  ،ىَم ُؽمْ  َظنْ  ُؿوُموا))وَمَؼوَل  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ  يَمونَ  وَمَؾهَّ  ((،ُأمِّ

ـْ  َكو اًْمَعٌِم   ِم ِلُّ  وَمَخَرَج  ،طَمَيْ  ِرَداِهلفِ  ـَملَرِف  ذِم  إًَِمْقـَلو َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ

ـْ  َكْحقٌ  ـْ  َوكِْ ٍػ  ُمد   ِم ُؾةوا:))وَل وَمؼَ  ،قَمْجَقةٍ  مَتْرٍ  ِم ُؽةمْ  َوفِقَؿةةِ  ِمةنْ  ـُ أظمرضملف (( ُأمِّ

 .اإلموم أمحد وأسمق يعغم
 

 

ـْ وأمو اًمروايي اًمثوكقي ذم زواضمف مـفو صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وم ـِ  َأَكلسِ  َع  سْمل

قْ  ،ظَمْقلؼَمَ  هَملَزا َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقَل  َأنَّ   قمـفريض اهلل َموًمٍِؽ   ـَووَمَ لؾَّ

 َأسُمق َوَريِمَى  ،َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َكٌِلُّ  وَمَريِمَى  ،سمَِغَؾسٍ  اًْمَغَداةِ  َصاَلةَ  قِمـَْدَهو

 ُزىَموِق  ذِم  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َكٌِلُّ  وَمَلضْمَرى ،ـَمْؾَحيَ  َأيِب  َرِديُػ  َوَأَكو ،ـَمْؾَحيَ 

ٌَتِل َوإِنَّ  ظَمْقؼَمَ  ل صُملؿَّ  ،َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َكٌِل   ذَ وَمخِ  ًَمَتَؿسُّ  ُريْم َزارَ  طَمَنَ  اإْلِ

ـْ   وَمَؾلهَّ  ،َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َكٌِل   وَمِخذِ  سَمَقوضِ  إمَِم  َأْكُظرُ  إيِن   طَمتَّك وَمِخِذهِ  قَم

ةَزُ  اهلل:))ىَملوَل  اًْمَؼْرَييَ  َدظَمَؾ  ـْ ةا َخْقةَزُ  َخِرَبةْت  َأ ەئ     چ َؿةْومٍ  بَِسةاَحةِ  ْفـَةاَكزَ  إَِذا إِكَّ

 (({٠٢٢الصاتاث: } چوئ  وئ
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للؿْ  إمَِم  اًْمَؼللْقمُ  َوظَمللَرَج  :ىَمللوَل  .صَماَلصًمللو ىَموهَلَللو للدٌ  وَمَؼللوًُمقا َأقْمَههِلِ ٌْللدُ  ىَمللوَل  .حُمَؿَّ  قَم

ٌْـَوَهو :ىَملوَل  .اجْلَلْقَش  َيْعـِلل، َواخْلَِؿلقُس  :َأْصلَحوسمِـَو سَمْعلُض  َوىَملوَل  :اًْمَعِزيزِ   وَمَلَصل

ٌُْل  وَمُجِؿعَ  ،قَمـَْقةً  ل ًَّ  اهلل َكٌِللَّ  َيلو وَمَؼلوَل  ،قَمـْلفُ ريض اهلُل  اًْمَؽْؾٌِللُّ  ِدطْمَقليُ  وَمَجلوءَ  ،اًم

ـْ  ضَموِرَييً  َأقْمطِـِل ٌِْل  ِم ًَّ ًَ  َصلِػقَّيَ  وَمَلظَملذَ  ((َجاِرَيةةً  َؾُخةْذ  اْذَهةْب :))ىَملوَل  .اًم  سمِـْل

ِل   إمَِم  َرضُمٌؾ  وَمَجوءَ  ،طُمَقل   ًَ  اهلل َكٌِللَّ  َيلو :وَمَؼلوَل  ،ؾَّؿَ َوؾَم  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ  َأقْمَطْقل

ًَ  َصِػقَّيَ  ِدطْمَقيَ  َّٓ  شَمْ ُؾُح  َٓ  َواًمـَِّضػمِ  ىُمَرْيَظيَ  ؾَمق َدةَ  طُمَقل   سمِـْ  اْدُظوهُ :))ىَموَل  .ًَمَؽ  إِ

ا ِلُّ  إًَِمْقَفو َكَظرَ  وَمَؾهَّ  ،هِبَو وَمَجوءَ  ((ِِبَ  َجاِرَيةً  ْذ ُخ :))ىَموَل  ..َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ

ْبِي  ِمنْ  َها افسَّ ِلُّ  وَمَلقْمَتَؼَفو ىَموَل  ((َؽْرَ ضَمَفلو َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ  وَمَؼلوَل  ،َوشَمَزوَّ

ًٌ  ًَمفُ  َفو :ىَموَل  .َأْصَدىَمَفو َمو مَحَْزةَ  َأسَمو َيو :صَموسمِ ًَ ضَمَفو َأقْمَتَؼَفو َكْػ  يَملونَ  إَِذا طَمتَّلك َوشَمَزوَّ

ِريِؼ  ـْ  ًَمفُ  وَمَلْهَدهْتَو ،ؾُمَؾْقؿٍ  ُأمُّ  ًَمفُ  َزهْتَوضَمفَّ  سمِوًمطَّ ْقلؾِ  ِم ٌََح  ،اًمؾَّ ِللُّ  وَمَلْصل صلغم اهلُل  اًمـٌَّ

انَ  َمنْ :))وَمَؼوَل  ،قَمُروؾًمو َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  لطَ  ((بِةهِ  َؾْؾَقِجئْ  َشْ ٌ  ِظـَْدهُ  ـَ ًَ  ،كَِطًعلو َوسَم

ضُمُؾ  وَمَجَعَؾ  ضُمُؾ  َوضَمَعَؾ  ،سمِوًمتَّْؿرِ  َذِلءُ  اًمرَّ ـِ  َذِلءُ  اًمرَّ ْؿ ًَّ ٌُفُ  :ىَموَل  .سمِوًم
ًِ  ىَملدْ  َوَأطْم

ِقيَؼ  َذيَمرَ  ًَّ و وَمَحوؾُمقا :ىَموَل  .اًم ًً ًْ  ،طَمْق  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقلِ  َوًمِقَؿيَ  وَمَؽوَك

 .أظمرضمف اًمٌخوري ومًؾؿ وأمحد. َوؾَمؾَّؿَ 

 (همػمهلو اًمًٌل مـ ضموريي ظمذ) :ىمقًمفىمول احلوومظ سمـ طمجر ذم اًمػتح:)

 أقمطوه ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اًمـٌل أن اًمقاىمدي ؾمػم قمـ إم ذم اًمشوومعل ذيمر

 ومؽلكلف ،صلػقي زوج يمـوكي ويمون ،اكتفك .احْلَُؼْقِؼ  أيب سمـ اًمرسمقع سمـ يمـوكي أظمً
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 أظملً أقمطلوه نلسمل صلػقي مـف اؾمؽمضمع عمو ظموـمره ـمقى ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم

 اهل. (زوضمفو

 

 

 

اًمـٌلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ ىمد يًتـؽر سمعلض أهلؾ اًمشلٌف اؾملؽمضموَع 

مـ دطمقي سمعد أن أقمطوه إيوهو، وموجلقاب قمغم ذًمؽ ملو ىموًملف احللوومظ سملـ  صػقيَ 

 ؾملؾؿ و قمؾقلف اهلل صلغم اًمـٌلل واؾملؽمضموع طمجر اًمعًؼالين ذم اًمػتح وهلق:)

 ذم ٓ اًمًلٌل طمشلق ملـ ضموريلي أظملذ ذم ًملف أذن إكه أكف قمغم حمؿقل مـف صػقي

 إن ملع اجللقش سملوىمل قمغم هبو يتؿقز ئالًم مـف اؾمؽمضموقمفو ومجوز ،أومضؾفـ أظمذ

 و قمؾقلف اهلل صلغم ًمؾـٌل ىمقؾ ومؾه ، وىمول يمذًمؽ:)( اهلمـف أومضؾ هق مـ ومقفؿ

 :ًمدطمقلي شمقهلى مملـ ًمقًلً أهنلو ًملف فمفر ..ؾقيمفؿمُ  مـ ٍؽ ؾِ مَ  سمـً إهنو ؾمؾؿ

 مثلؾ اًمًلٌل ذم يملون ملـ وىمؾي ،وومقىمف دطمقي مثؾ اًم حوسمي ذم يمون مـ ًمؽثرة

 ملـ ومؽلون ،سمعضلفؿ ظملوـمر شمغلػم ٕمؽلـ هبلو ظم لف ومؾلق ،كػوؾمتفو ذم صػقي

 ومنن هبو ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اًمـٌل واظمت وص مـف اردموقمفو اًمعومي اعم ؾحي

 ( اهل.رء مـ اهلٌي ذم اًمرضمقع مـ ذًمؽ وًمقس ،اجلؿقع روو ذًمؽ ذم

 قملغم دطمقلي ملع ضمرى مو حيؿؾ :اعموزري وقمـوىمول ذم قمؿدة اًمؼوري:)

 أكلف :اًمثلوين ،همػمهو ذم ًمف وأذن سمرووه وريياجل رد يؽقن أن :أطمدمهو ،وضمفلم
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 أظملذ أكلف رأى وعمو ،أومضؾفـ أظمذ ذم ٓ اًمًٌل طمشق مـ ضموريي ذم ًمف أذن إكه

 هبلو دطمقلي يتؿقلز ًملئال :اؾملؽمضمعفو ..ومجلوًٓ  وذومو كًٌو وأضمقدهـ أكػًفـ

 فُ َو قَّ قمَ وَ  اعمػوؾمد هذه عَ طَ ؼَ ومَ  ،مـف أومضؾ هق مـ ومقفؿ أن مع اجلقش سموىمل قمغم

 اهل. (قمـفو

 قمؾقللف وؾمللؾؿ ىمللد اؿمللؽماهو مللـ دطمقللي أن اًمـٌللل صللغم اهلل :وافصةةحقح

ـْ اًمؽؾٌل يمه ورد ذم إظمٌور، وم ِلَّ  َأنَّ  َأَكسٍ  َع ى َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ  اؿْملؽَمَ

ٌَْعيِ  َصِػقَّيَ  ًَ  .وأسمق داود وهمػمهؿ سمـ موضمي مًؾؿ وأمحد و أظمرضمف. َأْرُؤسٍ  سمِ

أي: أقمطلوه طمتلك ٓ يظلـ اًمقاطملد أن هـلوك ومعـك اؿمؽمى هـو جموزا، 

 اًمـٌل أن عمًؾؿ روايي ذم ووىمع شمعورض سملم اخلؼميـ، ىمول احلوومظ اسمـ طمجر:)

 قملغم اًمنملاء وإـمالق ،أرؤس سمًٌعي مـف صػقي اؿمؽمى ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم

 ظملذ هـلو ىمقًملف يـلوذم ملو أرؤس ؾمٌعي ىمقًمف ذم وًمقس ،اعمجوز ؾمٌقؾ قمغم ذًمؽ

 ( اهل.اًمزيودة كػل قمغم يدًٓم هـو ًمقس إذ ضموريي

     :َوىَمْقًملف وىمول اإلموم اًمـقوي ذم ذطمف قملغم صلحقح اإلملوم مًلؾؿ:)

اَهو) ٌَْعي سَمَدهلَو َأقْمَطوهُ  :َأْي ( اؿِْمؽَمَ ًٌو َأْكُػس ؾَم فُ  َٓ ، ًمَِؼْؾٌِفِ  شَمْطِقق ، سَمْقلع قَمْؼلد ضَمَرى َأكَّ

َواَيوت شَمتَِّػؼ َهَذا َوقَمغَم  قْمَطوء َوَهَذا ،اًمر   وَمَعلغَم ، اًمتَّـِْػقلؾ قَملغَم  حَمُْؿقل ِدطْمَقيًمِ  اإْلِ

ـْ  ىَمْقل ـْ  َيُؽقن اًمتَّـِْػقؾ: َيُؼقل َم  ىَملْقل َوقَملغَم ، ومِقلفِ  إؿِْملَؽول َٓ  اًْمَغـِقَؿلي َأْصؾ ِم

ـْ  ـْ  اًمتَّـِْػقؾ إِنَّ : َيُؼقل َم ـْ  اًمتَّـِْػقؾ َهَذا َيُؽقن اخْلُْؿس َُخْس ِم  اخْلُْؿلس َُخْس ِم
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ٌْؾف وْ أَ  ُمق زَ  َأنْ  سَمْعد ى ىَم ًَ لِذي وَمَفَذا ،ِمـْفُ  َوحُيْ لِحقح ُهلقَ  َذيَمْرَكلوهُ  اًمَّ ( اعْمُْخَتلور اًم َّ

 اهل.

قملللغم ؾملللٌقؾ ٓهلللذا اًمعطلللوء قملللغم ؾملللٌقؾ اًمتؽلللرم واًمتػضلللؾ  ومؽلللون

 .(قمؿدة اًمؼوري)يمه ىمول ذم  ،آؾمتحؼوق

أمو مفرهو وموًم حقح أكف قمتؼفو، طمقٌ أقمتؼفو وضمعؾ قمتؼفو مفرهو يمه 

ًٌ  ًَملفُ  وَمَؼلوَل مر ذم روايي اًمٌخوري ومًؾؿ وأمحلد وومقفلو )  َملو مَحْلَزةَ  َأسَملو َيلو صَموسمِل

َفو :ىَموَل  ؟َأْصَدىَمَفو ًَ ضَمَفو َأقْمَتَؼَفو َكْػ  (.َوشَمَزوَّ

وىمد شمزوضمفو رؾمقل اهلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ وهلل ؿملوسمي صلغػمة ذم 

اًمالت زومػـ  ءعـ آمـي سمـً أيب ىمقس اًمغػوريي ىموًمً: أكو إطمدى اًمـًواًمًـ، وم

ومًلؿعتفو شمؼلقل: ملو سمؾغلً ؾملٌع  صػقي إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ

سملـ ؾملعد ذم أظمرضملف  قمنمة ؾمـي يقم دظمؾً قمغم رؾمقل اهلل، صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.

 .اًمطٌؼوت

وىمد سُمنمت أم اعمممـلم صػقي ريض اهلل قمـفلو وأرولوهو سمزواضمفلو ملـ 

ـزل اًمعظقؿ ىمٌؾ طم قل يمؾ ذًمؽ، اًمـٌل صغم اهلل ًمعقف وؾمؾؿ وإكزاهلو هذا اعم

واسمـ طمٌلون ذم صلحقحف قملـ اسملـ قمؿلر  روى اًمطؼماين سمرضمول اًم حقحومؼد 

ومؼول هلو رؾمقل اهلل صلغم  ىمول: يمون سمعلم صػقي ظمية، ريض اهلل شمعومم قمـفه
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ًمزوضمل إين رأيً ومقه يرى اًمـوهؿ  مو سمعقـقؽ ؟، ومؼوًمً: ىمؾًاهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

  يثرب. مؾؽ ل، وىمول: أشمريديـوىمع ذم طمجري، ومؾطؿـ يملن ىمؿراً 

 وأكلو طمؼقلؼ أيب سملـ طمجلر ذم رأد يمون: ومؼوًمً وذم روايي اسمـ طمٌون:

: وىملول، ومؾطؿـلل سملذًمؽ وملظمؼمشملف، طمجلري ذم وىملع ىمؿراً  يملن ومرأيً، كوهؿي

 ؟ يثرب مؾؽ متـلم

قمـ أيب سمرزة ريض اهلل شمعومم قمـف  وذم روايي أظمرى قمـد اًمطؼماين أيضًو:

قملروس وملرأت ذم ظمقؼم وصػقي  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول: عمو كزل رؾمقل اهلل

ومؼ تفو قمغم زوضمفو، وذم روايي: قملغم  ،اعمـوم أن اًمشؿس وىمعً قمغم صدرهو

 .أمفو ومؼول: واهلل مو متـلم إٓ هذا اعمؾؽ اًمذي كزل

 زال ومله ،وزوضملل أيب ىمتلؾ اهلل رؾملقل ملـ إزم أسمغض يمون ومو: ىموًمً

 ذهلى طمتك وومعؾ وومعؾ اًمعرب كمقم أًمى أسموك إن صػقي يو: ومؼول ،إزم يعتذر

 .كػز مـ ذاك

ىملول:  قملـ محقلد سملـ هلالل وذم روايي أظمرضمفو سملـ ؾملعد ذم اًمطٌؼلوت

ىموًمً صػقي سمـً طمقل: رأيً يملين وهذا اًملذي يلزقمؿ أن اهلل أرؾملؾف ومؾلؽ 

  يًؽمكو سمجـوطمف. ىمول ومردوا قمؾقفو رؤيوهو وىموًمقا هلو ذم ذًمؽ ىمقٓ ؿمديدا.

 قمؾقف وؾمؾؿ إمم اعمديـي سمعد زواضملف هبلو صمؿ رضمع هبو رؾمقل اهلل صغم اهلل

ومًللؿع هبللو كًللوء إك للور  ،لكزهلللو ذم سمقللً مللـ سمقللقت طمورصمللي سمللـ اًمللـعهنوم
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وضملوءت قموهشلي متـؼٌلي طمتلك دظمؾلً قمؾقفلو  ،ومجئـ يـظرن إًمقفلو ،وسمجههلو

صلغم  ، ومؾه ظمرضمً ظمرج رؾمقل اهللرؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومعرومفو

ىموًملً: رأيلً  ((ـقف رأيتفةا يةا ظائشةة؟))ل:قمغم أصمرهو ومؼو اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

 .((ؾنَّنا ؿد أشؾؿت ؾحسن إشةّلمفا ،ٓ تؼول هذا يا ظائشة))هيقديي. ىمول:

 .أظمرضمف سمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت

أم ؾمللـون إؾمللؾؿقي ىموًمللً: عمللو كزًمـللو اعمديـللي مل كللدظمؾ وذم روايللي قمللـ 

 ، لورمـوزًمـو طمتك دظمؾـو مع صػقي مـزهلو، وؾمؿع هبو كًلوء اعمفلوضمريـ وإك

 صغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ رات ومرأيً أرسمعو مـ أزواج اًمـٌلومدظمؾـ قمؾقفو متـؽ

وضمقيريي، وملؾملؿع زيـلى  ،وقموهشي ،وطمػ ي ،متـؼٌوت: زيـى سمـً ضمحش

ٌـو قملغم قمفلد شمؼقل جلقيريي: يو سمـً احلورث ملو أرى هلذه اجلوريلي إٓ ؾملتغؾ

ىملؾ ملو  ومؼوًمً ضمقيريي: يمال إهنلو ملـ كًلوء ،رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

 .أظمرضمف سمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوتحيظلم قمـد إزواج.

 صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ هلل سمللـ قمؿللر ىمللول: عمللو اضمللتغم اًمـٌلللقمٌللد ا وقمللـ

وملظملذ سمثقهبلو  ،وملدريمفلو ،رأى قموهشي متـؼٌي ذم وؾمط اًمـوس ومعرومفلو ..صػقي

أظمرضملف  ىموًمً: رأيً هيقديي سملم هيقديلوت. ((يا صؼرا  ـقف رأيت؟))ومؼول:

 .ٌؼوتاسمـ ؾمعد ذم اًمط
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أظمؼمكلو معلـ سملـ قمقًلك، طملدصمـو وأظمرج سمـ ؾملعد ذم اًمطٌؼلوت ىملول: 

خمرمي سمـ سمؽػم قمـ أسمقف قمـ ؾمعقد سمـ اعمًقى ىمول: ىمدمً صلػقي سمـلً طمقلل 

 ذم أذكقفو ظمرصي مـ ذهى ومقهًٌ مـف ًمػوـمؿي وًمـًوء معفو.
 

 

 

ـّ  وظم قصلو قمـلدمو ،مًلًمي اًمغلػمة سمللم اًمـًلوء ..ممو هق معروف يؽل

وأظمص اخل لقص قمـلدمو يؽلقن هلذا اًمرضملؾ  ،متزوضموت مـ رضمؾ واطمد

هق رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ومؿه ٓ ؿمؽ أن يظفر اًمتػوظمر سمقـفـ مـ 

ومؼلد يموكلً أم اعملممـلم  ،ىمرهبـ مـ زوضمفـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾملؾؿ

 أم قموهشي ريض اهلل قمـفلو وأم اعملممـلم طمػ لي ريض اهلل قمـفلو يػتخلرن قملغم

اعمممـلم صػقي سمـً طمقل ريض اهلل قمـفو ويؼؾـ أهنـ ملـ سمـلل قمؿقملي اًمـٌلل 

ويمون هذا إمر يزقمٍ ، وأهنـ أىمرب زوضموشمف إًمقف كًٌوً  ،صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

ريض اهلل  ؾملعد قملـ صلػقي روى اسملـ أم اعمممـلم صػقي ريض اهلل قمـفو، ومؼلد

وأكللو أسمؽللل، مم قمـفللو ىموًمللً: دظمللؾ رؾمللقل اهلل صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ شمعللو

ىموًملً: سمؾغـلل أن طمػ لي وقموهشلي يـلوٓن  ((؟يابـة حقي ما يبؽقةك))ومؼول:

ػم مـفو، كحلـ سمـلوت قملؿ رؾملقل اهلل صلغم اهلل قمؾقلف مـل، ويؼقٓن: كحـ ظم
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 أٓ ؿؾةةةةةت َلةةةةةن ـقةةةةةف تؽةةةةةن خةةةةةرا))وؾملللللؾؿ وأزواضملللللف، ىملللللول:

 .(( هارون، وظؿي موشى، وزوجي حمؿد صذ اهلل ظؾقه وشؾممـي وأب

علوًمٍ رؾملقل اهلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ إملقر سمؽلؾ وموكظروا يمقلػ ي

هدوء وسمًوـمي ، وٓ يتثػم اًمـػقس وٓ يلكٌفو قمغم سمعضفو اًملٌعض، وٓ يزيلد 

 ذم اعمشؽؾي يمه يػعؾ اًمٌعض مـ اًمرضمول اًمققم .

 ريض طمقلل سمـلً صلػقف قملـورد ذم ًمًون اعمقزان ًمؾحوومظ سمـ طمجلر و

 شمؾجلل قمشػمة وهلو إٓ أطمد كًوهؽ مـ ًمقس اهلل رؾمقل يو ىمؾً :ىموًمً قمـف اهلل

 .((ظع إػ)):ىمول ؟اجلل مـ إمم طمدث سمؽ طمدث ننوم ،همػمي إًمقفو

ـْ  ًِ  َصِػقَّيَ  قَم ِلَّ  َأنَّ ريض اهلل قمـفو  طُمَقل   سمِـْ ٍَّ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ  طَم

وِهفِ  ًَ
ِ ِريِؼ  سَمْعضِ  ذِم  يَمونَ  وَمَؾهَّ  ،سمِـ وَق  َرضُمٌؾ  َكَزَل  ..اًمطَّ ًَ عَ  َـّ هِبِ  وَم  وَمَؼوَل  ،وَمَلْهَ

ِلُّ  َذاكَ :))َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ وءَ  َيْعـِل ((؟!بِاْفَؼَواِريرِ  َشْوُؿَك  ـَ ًَ  ،اًمـ 

ٌَْقـَو ػُمونَ  ُهؿْ  وَم ًِ ًِ  سمَِ ِػقَّيَ  سَمَركَ  ..َي ًْ  ،مَجَُؾَفو طُمَقل   سمِـْ ـْ  َويَموَك َـّ  ِم ـِِف ًَ  َأطْم

ًْ  ًا،فَمْفر ٌََؽ  ،سمَِذًمَِؽ  ُأظْمؼِمَ  طِملمَ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهللُ  اهلل ُل َرؾُمق َوضَموءَ  وَم

ُح  وَمَجَعَؾ  ًَ ًْ  ،سمَِقِدهِ  ُدُمققَمَفو َيْؿ  َأيْمَثَرْت  وَمَؾهَّ ، َيـَْفوَهو َوُهقَ  سُمَؽوءً  شَمْزَدادُ  َوضَمَعَؾ

ْ  ،وَمـََزًُمقا سمِوًمـُُّزولِ  اًمـَّوَس  َوَأَمرَ  ،َواْكَتَفَرَهو َزسَمَرَهو ـْ  َومَل ًْ  .َيـِْزَل  َأنْ  يدُ ُيرِ  َيُؽ  :ىَموًَم

َب  َكَزًُمقا وَمَؾهَّ  ،َيْقِمل َويَمونَ  وَمـََزًُمقا ٌَوءُ  ُضِ ِل   ظِم  َوَدظَمَؾ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهللُ  اًمـٌَّ

ًْ  .ومِقفِ  ـْ  ُأْهَجؿُ  قَماَلمَ  َأْدرِ  وَمَؾؿْ :ىَموًَم  ،َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقلِ  ِم
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 ًُ فِ  ذِم  َيُؽقنَ  َأنْ  َوظَمِشق ًِ ءٌ  َكْػ ًُ  ،ِمـ ل َرْ ًُ  قَموِهَشيَ  إمَِم  وَموْكَطَؾْؼ  :هَلَو وَمُؼْؾ

ْ  َأين   شَمْعَؾِؿلمَ  ـْ  مَل ـْ  َيْقِمل َأسمِقعُ  َأيُم   َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقلِ  ِم
ٍ
ء  اً َأسَمد سمٌَِمْ

ًُ  ىَمدْ  َوإيِن   ٌْ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ اهللُ صغم  اهلل َرؾُمقَل  شُمْريِض  َأنْ  قَمغَم  ًَمِؽ  َيْقِمل َوَه

ًْ  .قَمـ ل ْتفُ  سمَِزقْمَػَرانٍ  صَمَرَدشْمفُ  ىَمدْ  هَلَو اً َِخَور قَموِهَشيُ  وَمَلظَمَذْت  ىَموَل  .َكَعؿْ  :ىَموًَم  وَمَرؿمَّ

 
ِ
َل  سمِوعْمَوء ًْ  صُمؿَّ  ،ِرحَيفُ  ًمُِقَذيم  ًَ ًْ  صُمؿَّ  ،صمَِقوهَبَو ًَمٌِ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقلِ  إمَِم  اْكَطَؾَؼ

ًْ  ،ؿَ َوؾَمؾَّ    ـَمَرَف  وَمَروَمَع
ِ
ٌَوء
 َفْقَس  َهَذا إِنَّ  َظائَِشةُ  َيا َفِك  َما:))هَلَو وَمَؼوَل  ،اخْلِ

ًْ  ((.بَِقْوِمِك  ـْ  ُيْمشمِقفِ  اهلل وَمْضُؾ  َذًمَِؽ  ىَموًَم  وَمَؾهَّ  ((،َأْهؾِهِ  َمعَ :))وَمَؼوَل  ،َيَشوءُ  َم

َواِح  قِمـْدَ  يَمونَ  ًِ  ًمَِزْيـََى  ىَموَل  ..اًمرَّ  َصِػقَّةَ  ُأْخَتِك  َأْؾِؼِري َزْيـَُب  َيا:))ضَمْحشٍ  سمِـْ

ًّل  ًْ  ((،مَجَ ـْ  َويَموَك َـّ  ِم ًْ  ،اً فَمْفر َأيْمَثِرِه َتَؽ  ُأوْمِؼرُ  َأَكو :وَمَؼوًَم ِلُّ  وَمَغِضَى  ،هَيُقِديَّ  اًمـٌَّ

ْؿَفو وَمَؾؿْ  ،وَمَفَجَرَهو ِمـَْفو َذًمَِؽ  ؾَمِؿعَ  طِملمَ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل   ىَمِدمَ  طَمتَّك ُيَؽؾ 

ومَ  يَ َمؽَّ  مَ  اعْمَِديـَيِ  إمَِم  َرضَمعَ  طَمتَّك ؾَمَػِرهِ  ذِم  ِمـًك َوَأيَّ ْ  َيْلهِتَو وَمَؾؿْ  ،َوَصَػرَ  َواعمَُْحرَّ  َومَل

ؿْ  ًِ ًْ  ،هَلَو َيْؼ ًَ لِ  َرسمِقعٍ  ؿَمْفرُ  يَمونَ  وَمَؾهَّ  ،ِمـْفُ  َوَيِئ َوَّ ْٕ فُ  وَمَرَأْت  قَمَؾْقَفو َدظَمَؾ  ا  ،فمِؾَّ

 ًْ ِلُّ  قَمكَمَّ  َيْدظُمُؾ  َوَمو ،َرضُمؾٍ  ًَمظِؾُّ  َهَذا إِنَّ  :وَمَؼوًَم ـْ  ،َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ  وَمَؿ

ِلُّ  وَمَدظَمَؾ  ؟َهَذا ًْ  َرَأشْمفُ  وَمَؾهَّ  ،َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ  َمو اهلل َرؾُمقَل  َيو :ىَموًَم

ًَ  طِملمَ  َأْصـَعُ  َمو َأْدِري ًْ  .قَمكَمَّ  َدظَمْؾ ًْ  :ىَموًَم ًْ  ضَموِرَييٌ  هَلَو َويَموَك ٌَُمَهو َويَموَك  خَتْ

ـْ  ِل   ِم ًْ  ،َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ ِلُّ  وَمَؿَشك ،ًَمَؽ  وُماَلَكيُ  :وَمَؼوًَم صغم اهلُل  اًمـٌَّ
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يرِ  إمَِم  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ   َأْهَؾفُ  َأَصوَب  صُمؿَّ  ،سمَِقِدهِ  وَمَقَوَعفُ  ،ُرومِعَ  ىَمدْ  َويَمونَ  ،َزْيـََى  َهِ

 .أظمرضمف اإلموم أمحد. ُفؿْ قَمـْ  َوَريِضَ 

ورويـو أن ضموريي هلو أشملً قمؿلر سملـ اخلطلوب ومؼوًملً: إن صلػقي حتلى 

ومؼوًمً: أملو اًمًلًٌ وملنين مل  ،ومٌعٌ إًمقفو قمؿر ومًلهلو ،اًمًًٌ وشم ؾ اًمقفقد

وأملو اًمقفلقد وملنن زم وملقفؿ رمحلًو وأكلو  ،أطمٌف مـلذ أسملدًمـل اهلل سملف يلقم اجلؿعلي

قمغم مو صـعً؟ ىموًمً: اًمشقطون.  أصؾفو. ىمول: صمؿ ىموًمً ًمؾجوريي: مو محؾؽ

 ىموًمً: اذهٌل وملكً طمرة.

وًمؼد يموكً ٕم اعملممـلم صلػقي سملـ طمقلل معلزة يمٌلػمة ذم ىمؾلى اًمـٌلل 

ـْ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ طمتك أكف شمرك اقمتؽوومف مـ أضمؾفو، وم ـِ  قَمكِم   َع للْمِ  سْمل ًَ  احْلُ

ًَ  َصِػقَّيَ  َأنَّ  ِلل   َزْوَج  طُمَقلل   سمِـْ شْملفُ  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اًمـٌَّ َلو َأظْمؼَمَ  ضَملوَءْت  َأهنَّ

لِجدِ  ذِم  ُمْعَتِؽلٌػ  َوُهلقَ  شَملُزوُرهُ  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقَل  ًْ ل ذِم  اعْمَ  اًْمَعنْمِ

ـْ  اًْمَغَقاسمِرِ  ًْ  ،َرَمَضونَ  ِم صَم ـْ  ؾَملوقَميً  قِمـَْدهُ  وَمَتَحدَّ   ِمل
ِ
ًْ  صُملؿَّ  ،اًْمِعَشلوء  ،شَمـَْؼِؾلُى  ىَموَمل

ِلُّ  َفوَمعَ  وَمَؼومَ  ٌَُفلو َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ ًْ  إَِذا طَمتَّلك َيْؼِؾ لِجدِ  سَملوَب  سَمَؾَغل ًْ  اعْمَ

ِذي ـِ  قِمـْدَ  اًمَّ َؽ ًْ ِل   َزْوِج  ؾَمَؾَؿيَ  ُأم   َم  َرضُماَلنِ  هِبَِه  َمرَّ  ..َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ

ـْ  َْكَ ورِ  ِم ْٕ َه  ا ؾَّ ًَ  هَلُلَه  وَمَؼلوَل  ؟،َكَػَذا صُمؿَّ  ،َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقلِ  قَمغَم  وَم

َم  ِرْشؾُِؽَم  َظَذ :))َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل   ((ُحَقةي   بِـْةُت  َصةِػقَّةُ  ِهةيَ  إِكَّ

 َٓ ٌَْحونَ  :ىَمو ة إِنَّ ،ومؼلول:))ىَموَل  َملو قَمَؾلْقِفَه  َويَملؼُمَ  ،اهلل َرؾُملقَل  َيلو اهلل ؾُمل  ْقَطانَ افشَّ
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ةةِري مِ  َمْبَؾةة َ  آَدمَ  اْبةةنِ  ِمةةنْ  جَيْ أظمرضمللف . ((ُؿُؾةةوبُِؽَم  يِف  َيْؼةةِذَ   َأنْ  َخِشةةقُت  َوإِ ِّ  افةةدَّ

 .اًمٌخوري واسمـ موضمي

ِلل   َزْوَج  قَموِهَشليَ  وقمـ ًَ  َصلِػقَّيَ  َأنَّ :َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اًمـٌَّ  طُمَقلل   سمِـْل

ِل   َزْوَج  ًْ  ؾَمؾَّؿَ وَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ يِ  ذِم  طَموَو ِللُّ  وَمَؼلوَل  ،اًْمَقَداعِ  طَمجَّ صلغم  اًمـٌَّ

ًُ  ((،ِهةيَ  َأَحابَِسُتـَا:))َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل  َلو :وَمُؼْؾل ًْ  ىَملدْ  إهِنَّ  اهلل َرؾُملقَل  َيلو َأوَموَول

 ًْ ٌَْقتِ  َوـَمووَم ِلُّ  وَمَؼوَل  ـ،سمِوًْم ظمرضملف اًمٌخلوري أ((. َؾْؾَتـِْػةرْ :))َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ

 .ومًؾؿ وأطمد وهمػمهؿ

وًمؼد يموكً أم اعمممـلم صػقي سمـً طمقل ريض اهلل قمـفو وأرووهو ذات 

يمرم وزهد ذم اًمدكقو، ومؽوكً شمٌذل وٓ شمٌوزم، ويموكً هلو دار ومت دىمً هبلو ذم 

 طمقوهتو. 

قمـ أيب ؾمؾؿي سمـ قمٌد اًمرمحـ ىملول: ورصملً صلػقي موهلي أًملػ درهلؿ و

سمثؾثفو. ىملول أسملق  -وهق هيقدي -ظمتفووملوصً ٓسمـ أ ،سمؼقؿي أرض وقمرض

 صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ يعطقكف طمتك يمؾؿلً قموهشلي زوج اًمـٌللؾمؾؿي: وملسمقا 

صمالصمللي  وملظمللذ صمؾثفللو وهللق (،اشمؼللقا اهلل وأقمطللقه وصللقتف)وملرؾمللؾً إًمللقفؿ: 

 وصمالصمقن أًمػ درهؿ وكقػ.

وًمؼد يموكً أم اعمممـلم صػقي قمؾقفو روقان اهلل شمعومم ذات شمعؾؼ 

 سمـ زيد عـوم،صودىمي ذم حمٌتفو وشمعؾؼفو ، اهلل قمؾقف وؾمؾؿوحمٌي سموحلٌقى صغم
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 يو واهلل: طمقل سمـً صػقي ىموًمً ومقف، شمقذم اًمذي وضمعف ذم اهلل كٌل أن: أؾمؾؿ

 .يب سمؽ اًمذي أن ًمقددت اهلل كٌل

 .وملسمٍمهـ ; أزواضمف ومغؿزهو

 .((مضؿضن)):ومؼول

 إَّنةةةةا واهلل ِبةةةةا، تغةةةةامزـن مةةةةن)):ىمللللول ؟ ءر أي مللللـ: ىمؾللللـ

 .ف اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوتأظمرضم.((فصادؿة
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أم اعمممـلم صػقي ريض  ًسمعد ووموة رؾمقل اهلل صؾ اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمؼق

ومؾًٌ  ،اهلل قمـفو صوسمرة حمتًٌي قموسمدة ًمرهبو طمتك كوداهو مـود اًمؾحقق سمزوضمفو

ويموكً ووموهتو ريض اهلل قمـفو ذم ؿمفر  ،سمشقق منقمي مفروًمي ًمؾؼوء اعمحٌقب

ؾمـي َخًلم مـ اهلجلرة، وىمقلؾ: ؾملـي اصمـللم وَخًللم، وىمقلؾ: ؾملً رمضون 

وصمالصملم مـ اهلجرة، ودومـً سموًمٌؼقع ريض اهلل قمـفو وأرووهو ومجعـلو اهلل هبلو 

 ذم أقمال ومراديس اجلـون آملم اًمؾفؿ آملم.
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ٌَي  اًمطوهرة اًمعػقػي اًمًقدة ُأّم اعْمُْمِمـلِمَ هل  سمِـًْ َأيِب ؾُملْػَقون  َرْمَؾيُأّم طَمٌِق

 .سمـ أمقي سمـ قمٌد ؿمؿس َصْخر سْمـ طَمْرب

 ، يمه ذم قمؿدرة اًمؼوري.همػمهو رمؾيوًمقس ذم اًم حوسمقوت مـ اؾمؿفو 

 

 

قمثهن ؾمقدكو  سمـ أمقي سمـ قمٌد ؿمؿس قمؿي  َصِػقَّي سمِـًْ َأيِب اًْمَعوصِ  :ُأّمَفو

 ريض اهلل قمـف وأرووه. سمـ قمػون
 

 

 

وًمدت أم اعمممـلم رمؾي سمـً أيب ؾمػقون سمؿؽي اعمؽرمي ىمٌلؾ سمعثلي اًمـٌلل 

اًمـٌللل صللغم اهلل قمؾقللف  وقمؿللر :صلغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ سمًللٌعي قمنملل قموملًو، أي

 وؾمؾؿ مو يؼورب اًمثالصمي واًمعنميـ ؾمـي.

 



 

حسني العيدروس بن علوي بن عبداهلل 242 

ًمعٌقلداهلل سملـ ضمحلش  يملكً أم اعمممـلم رمؾي قمؾقفو روقان اهلل زوضملوً 

سمـ ريوب سمـ يعؿر سمـ صؼمة سمـ مرة سمـ يمٌػم سمـ همـؿ سملـ دودان سملـ أؾملد سملـ 

، وهلق أظملق أم اعملممـلم زيـلى سمـلً ضمحلش يظمزيؿي طمؾقػ طمرب سملـ أمقل

ريض اهلل قمـفللو وأروللوهو، وهللوضمر هبللو مًللؾه إمم  أرض احلٌشللي ذم اهلجللرة 

وهبو يموكً شمؽـك )أم طمٌقٌي(، وأظمتؾلػ أهلؾ  ،اًمثوكقي، ووًمدت ًمف اسمـتف طمٌقٌي

اًمًػم ذم مؽون وٓدهتو ومؼقؾ: ذم مؽي ىمٌؾ اهلجرة، وىمقؾ: أهنو هوضمرت وهل 

 أرض احلٌشي.طمومؾ هبو ومقًمدت ذم 

ويموكً ىمد ظمرضملً سموسمـتفلو طمٌقٌلي سمـلً  ذم اًمطٌؼوت:)) ىمول اسمـ ؾمعد

قمٌقد اهلل سمـ ضمحش معفو ذم اهلجرة إمم أرض احلٌشي ورضمعً هبلو معفلو إمم 

 مؽي.

أظمؼمكو حمؿد سمـ قمؿر، طمدصمـو قمٌد اهلل سملـ ضمعػلر قملـ قملثهن سملـ حمؿلد 

قمٌقلد اهلل سملـ إظمـز أن أم طمٌقٌي سمـً أيب ؾمػقون وًملدت طمٌقٌلي اسمـتفلو ملـ 

 :ضمحللش سمؿؽللي ىمٌللؾ أن هتللوضمر إمم أرض احلٌشللي، ىمللول قمٌللد اهلل سمللـ ضمعػللر

 وؾمؿعً إؾمهقمقؾ سمـ حمؿد سمـ ؾمعد يؼقل: وًمدهتو سملرض احلٌشي.



 

املبني يف سرية أمهات املؤمنني النور 
243 

ىمول حمؿد سمـ قمؿر: وملظمؼمين أسمق سمؽر سمـ إؾملهقمقؾ سملـ حمؿلد سملـ ؾملعد 

 (( أهل.هل طمومؾ هبو ومقًمدهتو سملرض احلٌشيقمـ أسمقف ىمول: ظمرضمً مـ مؽي و

 .داود سمـ قمروة سمـ مًعقد اًمثؼػل ج طمٌقٌي سمعد ذًمؽوشمزو

وعمو وصؾً أم طمٌقٌي ريض اهلل قمـفو مع زوضمفلو قمٌقلد اهلل سملـ ضمحلش 

وَمَؽوَن إَذا َمّر إمم أرض احلٌشي.. شمغػم طموًمف وأرشمد قمـ اإلؾمالم إمم اًمـٍماكقي، 

ـْ َأْصللَحوِب َرؾُمللقِل  للِؾِؿلَم ِملل ًْ َؿ ىَمللوَل وَمّتْحـَللو قَمَؾْقللِف َوؾَمللؾّ اهلُل َصللغّم اهللِ  سمِوعْمُ

وا سَمْعُد  :َأْي  ،َوَصْلَصْلشُمؿْ  ٌٍِْمُ ٌٍََمَ َومَلْ شُم قَن اًْم ًُ َكو َوَأْكُتْؿ شَمْؾَتِؿ َوَذًمِلَؽ  ،ىَمْد َأسْمٍَمْ

ٌَْؾ َذًمَِؽ  َب َذًمَِؽ  ،َأّن َوًَمَد اًْمَؽْؾِى إَذا َأَراَد َأْن َيْػَتَح قَمْقـَْقِف ًمِؾـَّظِر َصْلَصَل ىَم وَمَيَ

َكو: اًل ًَمُف َوهَلُْؿ َمثَ  لوا، َأْي َأّكو ىَمْد وَمّتْحـَو َأقْمُقـَـَو وَمَلسْمٍَمْ ٌٍِْمُ ، َومَلْ شَمْػَتُحقا َأقْمُقلـَُؽْؿ وَمُت

قَن َذًمَِؽ  ًُ  .َوَأْكُتْؿ شَمْؾَتِؿ

وًمؼد  رأت أم اعمممـلم رمؾي سمـً أيب ؾمػقون ريض اهلل قمـفلو ذم مـومفلو 

م اعملممـلم أم مو خيؼمهو سمتغػم طملول زوضمفلو، ومؼلد أظملرج اإلملوم احللويمؿ أن أ

رأيللً ذم اعمـللوم يملللن قمٌقللد اهلل سمللـ  طمٌقٌللي ريض اهلل قمـفللو وأروللوهو ىموًمللً:

شمغللػمت و اهلل : ومؼؾللً ،ومػزقمللً و،ضمحللش زوضمللل سملؾمللقأ صللقرة و أؿمللقهف

ومؾلؿ أر  ،يلو أم طمٌقٌلي إين كظلرت ذم اًملديـ: ومنذا هق يؼقل طملم أصلٌح ،طموًمف

ًُ  ،دكلً هبلومـ اًمـٍماكقي ويمـً ىملد ديـو ظمػماً  صملؿ  ،يلـ حمؿلدذم د صملؿ دظمؾل
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 ًُ و أظمؼمشملف  ،و اهلل مو ظمػم ًملؽ: -أي أم طمٌقٌي – ومؼؾً ،إمم اًمـٍماكقي رضمع

 .و أيمى قمغم اخلؿر طمتك موت ،ومؾؿ حيػؾ هبو ،سموًمرؤيو اًمتل رأيً ًمف

 ومؼتؾتف اخلؿر وموت مرشمدًا واًمعقوذ سموهلل شمعومم.

وسمؼقً أم اعمممـلم رمؾي قمؾقفو روقان اهلل وطمقدة  ذم أرض اًمغرسملي ذم 

وشمًلعك قملغم شمرسمقلي اسمـتفلو قمؾقفلو  ،ىموؾملقي شمعلوين ىمًلقة اًمٌعلد واًمقطملدة حمـلي

روقان اهلل، وىمد قموكً معوكوة ىموؾمقي مـ حمووًمي زوضمفلو شمـ لػمهو هملػم أهنلو 

صمٌتً قمؾ اإلؾمالم سمتقومقؼ احلؼ شمعومم ذم قماله، وملهمؾؼً إسمقاب قمغم كػًلفو 

يموكً شمٌؽل وسمؼقً ذم قمزًمي شمومي، شمتعٌد اهلل شمعومم، راوقي سمحؽؿف وىمضوهف، و

يمؾه كظلرت إمم وضملف ـمػؾتفلو اًمؼميئلي اعمًلؽقـي اًمتلل أصلٌحً أمفلو مًلؾؿي 

وضمدهو وصمـقًو، وموت أسمقهو كٍماكقًو، ويموكلً ذم طملػمة ٓ شملدري ملوذا شمػعلؾ 

قؾ، وٓ شمًلتطقع اًمعلقدة إمم مؽلي: ٕهنلو إن عِ وؾمط هذه احلقوة اًمؼوؾمقي سمال مُ 

ًمعلذاب اًملذي يـتظرهلو إن ومؽرت ذم اًمعقدة إمم مؽي ومفل شمػؽر ذم اًمشؼوء وا

 قمودت، ومٌؼقً صوسمرة حمتًٌي هلل.
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عمو قمؾلؿ رؾملقل اهلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ ىمًلقة ملو شمعوكقلف وؿملدة ملو 

شمتعرض ًمف.. أراد ختؾق فو مـ يمؾ ذًمؽ يمل شمعقش مؽرمي معززة ذم همرسمتفلو 

ٕكلف ًملق شمزوضمفلو ومنهنلو  :واج مـفلوومؼلرر اًملز ،ىمٌؾ وصلقهلو إمم أرض اعمديـلي

ؾ سمؽؾ شمؼدير وسمَ ؼَ وؾمتُ  ،ؾمتؽقن مًئقًمي مـف، وؾمقحػظ هلو مؽوكتفو قمـد اًمـوس

 ٕهنو زوضمي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ. :وشمٌجقؾ

 ٌَ لْؿِرّي إمَِم رؾملقل اهلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ سَمَع قَمْؿلرو سْملـ ُأَمقَّلي اًمضَّ

 اًمـجلور َلْرؾَملَؾ إًَِمْقَفلووم ، ويمون اًمـجور ىملد أؾملؾؿ،اًمـََّجوِرّ ًمَِقْخُطٌَفو قَمَؾْقفِ 

 ًْ َؿ  اهللَصغمَّ  اهللإِنَّ اعْمَِؾؽ َيُؼقل ًَمؽ إِنَّ َرؾُمقل  :ضَموِرَيتف َأسْمَرَهي وَمَؼوًَم قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ

ضَمللؽ  ،ويمللكم مللـ يزوضمللؽ: يؼللقل ًمللؽ اعمؾللؽ: و ىموًمللً ،يَمَتللَى إزَِمَّ َأْن ُأَزو 

سملـ ؾملعقد اًمقًمقلد  :وىمقلؾ ،اًمعلوص ومقيمؾتلفوملرؾمؾً إمم ظموًمد سمـ ؾمعقد سملـ 

 .وهؿ أوٓد قمؿ أسمقفو سمنذهنو

وىمقؾ: أهنو ويمؾً ؾمقدكو قمثهن سمـ قمػون ريض اهلل قمـلف، ًمؽلـ ىملول ذم  

ن قمثهن يمون مؼدمف ملـ احلٌشلي ٕ :وًمقس سم قاب ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿمود:))

 .ىمٌؾ وىمعي سمدر، وهل اسمـي قمؿتف
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اهلل ريض  سمـ اًمعلوص  وىمول اًمٌقفؼل: إن اًمذي زوضمفو ظموًمد سمـ ؾمعقد

وهق اسمـ قمؿ أسمقفو، ٓن اًمعوص سمـ أمقي قمؿ أيب ؾمػقون سملـ طملرب  قمـف شمعومم 

اًمـجور وحيتؿؾ أن يؽقن اًمـجور هق اخلوـملى، واًمعوىملد  يسمـ أمقي، ورو

 هل.(( اإمو قمثهن أو ظموًمد سمـ ؾمعقد سمـ اًمعوص

ي قَمْؿللرو سْمللـ ُأَمقَّلليمقؾللف ووىَمٌِللَؾ قمللـ رؾمللقل اهلل صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ 

ْؿِرّي   .اًمضَّ

ًْ  ..وعمو يمؾؿتفو ضموريي اًمـجلور أسمرهلي  َأسْمَرَهليَ  أم اعملممـلم رمؾليُ  َأقْمَطل

ـِ  و سمِلفِ َوظَموشَمؿ  ،ذم رضمؾقفو يموكتو وظمدمتلم ؾِمَقاَرْي لهْتَ َ وًرا سمَِه سَمنمَّ ي ُهُ وَمَؾلهَّ  ،ومِضَّ

لل َأَملَر اًمـََّجللوِرّ ضَمْعَػلر سْمللـ َأيِب ـَموًمِلى ـْ ُهـَل يَملوَن اًْمَعٌِمّ للِؾِؿلَم َوَملل ًْ ـْ اعْمُ وَك ِملل

وا اَلم اعْمُْمِمـ هللِ احْلَْؿد :)وَمَؼوَل  ،وَمَخَطَى اًمـََّجوِرّ ، وَمَحَيُ ًَّ وس اًم اعْمَِؾؽ اًْمُؼدُّ

ٌَّلور َّٓ ، اعْمَُفلْقِؿـ اًْمَعِزيللز اجْلَ َٓ إًَِملف إِ ٌْلده َوَرؾُمللقًمف اهللَأؿْمللَفد َأْن  للًدا قَم ، َوَأنَّ حُمَؿَّ

لو َأْرؾَمَؾُف سمِوهْلَُدى َودِ  ليُمقَن . َأمَّ يـ يُمّؾلف َوًَملْق يَملِرَه اعْمُنْمِ يـ احْلَّؼ ًمَِقْظَفرُه قَمغَم اًملد 

ٌْللً إمَِم َمللو َدقَمللو إًَِمْقللِف َرؾُمللقل ، سَمْعللد َوىَمللْد  ،قَمَؾْقللِف َوؾَمللؾَّؿَ  اهللَصللغمَّ  اهللوَمَؼللْد َأضَم

ًٌو َكوكػِم سَملْم  (،َأْصَدىْمتَفو َأْرسَمع ِموَهي ِديـَور َذَه  :وىمقلؾ -َيَدْي اًْمَؼلْقم ،صُمؿَّ َصىَّ اًمدَّ

َؿ ظَموًمِلد سْملـ  -ِملوَهَتْل ِديـَلور ، وىمقلؾ: يمون اًم لداق أرسمعلي آٓف درهلؿ وَملَتَؽؾَّ

َّٓ  ،َأمْحَدُه َوَأؾْمَتِعقـفُ هللِ احْلَْؿد :)وَمَؼوَل  ،ؾَمِعقد َٓ إًَِملف إِ َٓ  اهللَوَأؿْملَفد َأْن  َوطْملده 

يؽ ًَمفُ  ٌْده َوَرؾُمقًمف  ،َذِ ًدا قَم َأْرؾَمَؾُف سمِوهْلَُدى َوِديـ احْلَّؼ ًمُِقْظِفلرُه قَملغَم َوَأنَّ حُمَؿَّ
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و سَمْعلد يُمقَن . َأمَّ يـ يُمّؾف َوًَمْق يَمِرَه اعْمُنْمِ ٌْلً إمَِم َملو َدقَملو َرؾُملقل ، اًمد   اهللوَمَؼلْد َأضَم

ٌَي سمِـًْ َأيِب ؾُملْػَقون ،قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّؿَ  اهللَصغمَّ  ٌَلوَرَك  ،َوَزْوضَمتف ُأّم طَمٌِق قِل ًمَِرؾُمل اهللوَم

َكوكػِم إمَِم ظَموًمِللد سْمللـ ؾَمللِعقد سْمللـ اًْمَعللوِص ، قَمَؾْقللِف َوؾَمللؾَّؿَ  اهللَصللغمَّ  اهلل َوَدوَمللَع اًمللدَّ

ٌََضَفو قا :صُمؿَّ َأَراُدوا َأْن َيُؼقُمقا وَمَؼوَل ، وَمَؼ ًُ ضُملقا  ،اضِْمِؾ َْكٌَِقلوء إَِذا شَمَزوَّ ْٕ وَمنِنَّ ؾُملـَّي ا

ىُمقا ،قَمو سمَِطَعوٍم وَمَليَمُؾقاوَمدَ ، َأْن ُيْميَمؾ ـَمَعوم قَمغَم اًمتَّْزِويٍ  .صُمؿَّ شَمَػرَّ

ْجلَرة ـْ اهْلِ ٌْع ِمل  وىمقلؾ: ؾملـي ؾملً ملـ اهلجلرة،، َويَموَن َذًمَِؽ ذِم ؾَمـَي ؾَم

 أرسمعلم ؾمـي. ويمون قمؿرهو ريض اهلل قمـفو ىمريى

ىموًمً أم طمٌقٌي: ومؾه وصلؾ إزم اعملول أرؾملؾً إمم أسمرهلي اًمتلل سمنملشمـل 

ًقن ومفذه َخ ،يقمئذ وٓ مول سمقديومؼؾً هلو: إين يمـً أقمطقتؽ مو أقمطقتؽ 

ًْ  ،مثؼوٓ ومخذهيو وموؾمتعقـل هبو طمؼو ومقف يمؾ مو يمـً أقمطقتفو  وملسمً، وملظمرضم

ومردشمف قمكم وىموًمً: قمزم قمكم اعمؾؽ أن ٓ أرزأك ؿمقئو وأكو اًمتل أىمقم قمغم صمقوسمف 

ودهـف، وىمد اشمٌعً ديـ حمؿد رؾمقل اهلل، صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ، وأؾملؾؿً 

ًوءه أن يٌعثـ إًمقؽ سمؽؾ مو قمـلدهـ ملـ اًمعطلر. ىموًملً هلل، وىمد أمر اعمؾؽ ك

د يمثلػم ومؼلدمً سملذًمؽ يمؾلف ومؾه يمون اًمغد ضموءشمـل سمعقد وورس وقمـلؼم وزسملو

ومؽون يراه قمكم وقمـدي ومال يـؽلره، صملؿ ىموًملً  قمغم اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

 ،: ومحوضمتل إًمقؽ أن شمؼرهل رؾملقل اهلل مـلل اًمًلالمٕم اعمممـلم رمؾي أسمرهي

 ، ىمد اشمٌعلً ديـلف. ىموًملً: صملؿ ًمطػلً يب ويموكلً اًمتلل ضمفزشمـللوشمعؾؿقف أين
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كظروا إمم هلذا وملو -ومؽوكً يمؾه دظمؾً قمكم شمؼقل: ٓ شمـزل طملوضمتل إًمقلؽ.

ىموًملً ومؾله  احلرص ذم وصقل اًمًالم إمم رؾمقل اهلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ.

ىمدمً قملغم رؾملقل اهلل أظمؼمشملف يمقلػ يموكلً اخلطٌلي وملو ومعؾلً يب أسمرهلي، 

وظؾقفةا افسةّلم ورمحةة اهلل ))، وأىمرأشمف مـفلو اًمًلالم ومؼلول:اهللومتًٌؿ رؾمقل 

 .أظمرج ذًمؽ احلويمؿ واسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت.((وبرـاته

وىمد رأت أم اعمممـلم أم طمٌقٌي ريض اهلل قمـفلو ذم مـومفلو ىمٌلؾ زواضمفلو 

ومؼلد أظملرج احللويمؿ  ،اهلل قمؾقف وؾملؾؿ ملو يٌنملهو سملذًمؽ صغم مـ رؾمقل اهلل

يلو : زم وملرى ذم اًمـقم يملن آشمقو يؼلقل هنو ىموًمً:))وهمػمه قمـفو ريض اهلل قمـفو أ

و أوًمتفو أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ يتزوضمـلل  ،ومػزقمً ،أم اعمممـلم

ومه هق إٓ أن اكتؼضً قمدت ومه ؿمعرت إٓ سمرؾمقل اًمـجور قمغم سمويب : ىموًمً

 ((.يًتلذن

ريض  اًمـجور مـ قمـده، وأرؾمؾفو ملع ذطمٌقلؾ سملـ طمًلـيوضمفزهو 

 ف إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.اهلل قمـ

يملون ذم اعمديـلي سمعلد رضمقهلو هبو وىمقؾ: أن زواضمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

 .وإول هو افصحقحمـ احلٌشقي، 

وذؿع سمعض أهؾ اًمعؾؿ سمللم هلذه إىملقال سملنن اًمـٌلل صلغم اهلل قمؾقلف 

 :وىمقلؾ وؾمؾؿ ضمدد قمؼده هبو ذم اعمديـي يمله ذم اًمًلػمة احلؾٌقلي طمقلٌ ىملول:))
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، وقمؾقلف حيؿلؾ ملو ذم يملالم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾملؾؿ سموعمديـليشمزّوضمفو 

اًمعومري أن اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ضمدد كؽلوح أم طمٌقٌلي ريض اهلل شمعلومم 

 (( اهل.قمـفو سمـً أيب ؾمػقون ريض اهلل شمعومم قمـف شمطققًٌو خلوـمره

ـِ ديٌ قمـد مًؾؿ قمـ احلوىمد ورد ذم  ٌَّوسٍ  اسْم لِؾُؿقنَ  يَمونَ :ىَموَل  قَم ًْ  َٓ  اعْمُ

َٓ  ؾُمْػَقونَ  َأيِب  إمَِم  َيـُْظُرونَ  ِلل   وَمَؼوَل  ،ُيَؼوقِمُدوَكفُ  َو  َيلو :َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  ًمِؾـٌَّ

َـّ  صَماَلٌث  اهلل َكٌِلَّ  ـُ  قِمـِْدي :ىَموَل  ((،َكَعمْ :))ىَموَل  ،َأقْمطِـِقِف ل ًَ  َوَأمْجَُؾلفُ  اًْمَعلَرِب  َأطْم

ٌَيَ  ُأمُّ  ًُ  طَمٌِق ضُمَؽَفو ؾُمْػَقونَ  يِب أَ  سمِـْ َعُؾفُ  َوُمَعوِوَييُ  :ىَموَل ((، َكَعمْ :))ىَموَل  ،ُأَزو  ًٌو دَمْ
 يَموشمِ

ُريِن  ىَموَل  ((،َكَعمْ :))ىَموَل  ،َيَدْيَؽ  سَملْمَ  لورَ  ُأىَموشمَِؾ  طَمتَّك َوشُمَمم  ًُ  يَملَه  اًْمُؽػَّ  ُأىَموشمِلُؾ  يُمـْل

ِؾِؿلمَ  ًْ  ((َكَعمْ :))ىَموَل  ،اعْمُ

َٓ َوًمَ  :ُزَمْقؾٍ  َأسُمق ىَموَل  فُ  ْق ـْ  َذًمَِؽ  ـَمَؾَى  َأكَّ ِل   ِم  َمو َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ

َكَّفُ  :َذًمَِؽ  َأقْمَطوهُ  ِٕ  ْ ـْ  مَل َلُل  َيُؽ ًْ َّٓ  ؿَمْقًئو ُي (، ومػل هذا احلديٌ مو َكَعؿْ ) :ىَموَل  إِ

خيوًمػ مو ذيمركو ومو ذيمره أهؾ اًمًػم، واجلقاب قمغم ذًمؽ مو ذيمره اإلموم 

فُ  حَيَْتِؿؾ ًم حقح مًؾؿ طمقٌ ىمول:)) اًمـقوي ذم ذطمف ِديد ؾَمَلًَمفُ  َأكَّ  قَمْؼد دَمْ

ًٌو اًمـ َؽوح َكَّفُ  : ًمَِؼْؾٌِفِ  شَمْطِقق َه  يَمونَ  ِٕ ـْ  هَمَضوَوي قَمَؾْقَفو َيَرى ُرسمَّ ٌف ِرَيوؾَمتف ِم ًَ  َأنْ  َوَك

ج فُ  َأوْ ، ِرَووهُ  سمَِغػْمِ  اسِْمـَتف شُمَزوَّ َـّ  َأكَّ َب إؾِْماَلم َأنَّ  فَم ْٕ ِديد َيْؼَتِض  َهَذا ِمْثؾ ذِم  ا  دَمْ

ـْ  َأْوَوُح  ظَمِػَل  َوىَمدْ ، اًْمَعْؼد ٌَي َأيْمؼَم  قَمغَم  َهَذا ِم ـْ  َمْرشَم ـْ  ؾُمْػَقون َأيِب  ِم  يَمُثرَ  مِمَّ

ًْ  قِمْؾؿف ٌَتف َوـَموًَم  َأنَّ  احْلَِديٌ ذِم  َوًَمْقَس ، اهلل َرمِحَفُ  قَمْؿرو َأيِب  يَماَلم َهَذا.  ُصْح
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ِّل  دَ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  اهلل َصغمَّ  اًمـٌَّ َٓ ، اًْمَعْؼد ضَمدَّ يَِب  ىَموَل  َو فُ  ؾُمْػَقون ِٕ َتوج إِكَّ  إمَِم  حَيْ

ِديده  حَيُْ ؾ َمْؼُ قدك َأنَّ  َكَعؿْ : سمَِؼْقًمِفِ  َأَرادَ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  اهلل َصغمَّ  وَمَؾَعؾَّفُ ، دَمْ

ْ  َوإِنْ  ـْ  مَل  اهل. ((قَمْؼد سمَِحِؼقَؼيِ  َيُؽ

يؽقن أسمق ؾمػقون فمـ أن سمه طم ؾ ًمف مـ ي:))وىمول حلوومظ اعمـذر

(( اهل، وملراد دمديد اًمعؼد يقم ذًمؽ ٓ همػم ،آؾمالم دمددت ًمف قمؾقفو وٓيي

  ومل يرشمض هذا سمعض أهؾ اًمعؾؿ.

أومل ذم زواج اًمـٌلل صلغم اهلل قمؾقلف  وضموء ذم سمعلض إظمٌلور أن اًملذي

ـ قمػلون ريض وؾمؾؿ سملم اعمممـلم أم طمٌقٌي ريض اهلل قمـفو هق ؾمقدكو قملثهن سمل

طمقٌ أن ؾمقدكو قمثهن ىمد رضمع مـ احلٌشلي إمم اعمديـلي  ،اهلل قمـف، وهـو إؿمؽول

ىمٌؾ همزوة سمدر يمه أؾمؾػـو، واجلقاب قمغم ذًمؽ أكف أومل سمعد جمللء أم اعملممـلم 

أم طمٌقٌي إمم اعمديـي اعمـقرة، أو أكف شمؽػؾ سموًمقًمقؿي طمقٌ أومل حله وصمريلدا، وذم 

ىملول  .. قمػون ريض اهلل قمـفو هق اًملذي قمؼلدهلو لن ؾمقدكو قمثهن سمـسمؼقل اًمرد 

ومنن صمًٌ ومقؽقن اًمعؼد قمؾقفو يمون  ،وهذا سمعقداحلوومظ اسمـ طمجر ذم اإلصوسمي:)

وقملغم  ،أو يؽقن قمثهن ضملدده سمعلد أن ىملدمً اعمديـلي ،ىمٌؾ اهلجرة امم اعمديـي

ذًمؽ حيؿؾ ىمقل مـ ىمول: إن اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ إكه شمزوضمفلو سمعلد أن 

ويملذا  ،ذًمؽ قمـ ىمتودة ىمول: وقمؿؾ هلؿ قمثهن وًمقؿي حللؿ ييـي روىمدمً اعمد

قملغم دقملقى سملـ طملزم  يمر قمـ ىمتودة رد  وومقه ذُ  ،قمـ قمؼقؾ قمـ اًمزهري لطمؽ
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اإلمجوع قمغم أن اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ إكه شمزوج أم طمٌقٌي وهلل سموحلٌشلي 

 (،يؾملد اًمغوسملأُ )وىمد شمٌعف قمغم ذًمؽ مجوقمٌي أظملرهؿ أسملق احلًلـ سملـ إصملػم ذم 

ومؼلول: ٓ اظمللتالف سملللم أهللؾ اًمًللػم ذم ذًملؽ إٓ مللو وىمللع قمـللد مًللؾؿ أن أسمللو 

ؾمػقون عمو أؾمؾؿ ـمؾى مـف رؾمقل اهلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ أن يزوضملف إيوهلو 

 وملضموسمف امم ذًمؽ.

ومؼلد أضملوب  ،وذم ضمزمف سمؽقكف ومهًو كظلر ،وهق وهؿ مـ سمعض اًمرواة

 اًمعؼد كعؿ.  سمعض إهؿي سموطمتهل أن يؽقن أسمق ؾمػقون أراد دمديد

ٓ ظمالف أكف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ دظمؾ قمغم أم طمٌقٌي ىمٌلؾ إؾملالم أيب 

 ( اكتفك يمالم احلوومظ.ؾمػقون

وىمول اعمووردي: وىمقلؾ أكلف قمـلد زواضملف صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ ملـ أم 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    چ اعمممـلم أم طمٌقٌي ريض اهلل قمـفو كزل قمؾقف ىمقًملف شمعلومم:    

 .{٢الممتحنت: } چڄڄ  ڄ  ڃ    ڃ      ڃ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  

هو أسمق ؾمػقون قشمزوضمفو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يمون أسم مووقمـد

ٓ يزال قمغم يمػره، ويمون حيورب اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ومؾه أظملؼموه أن 

 ييب ٓ أي، (َأْكػف ُيْؼَدع َٓ  اًْمَػْحؾ َذًمَِؽ حمؿدًا ىمد شمزوج اسمـتؽ رمؾي ىمول:)

 ييلب اًمؽريؿلي اًمـوىملي ريملقب أراد إذا اًمؽلريؿ هملػم ٕن يمريًه، ًمؽقكف أكػف

ًُ  يؼول إصَمػم اسمـ ىمول ، وذم ًمًون اًمعرب:ًمػمشمدع أكػف  َأن وهلق اًمػحلؾ ىَمَدقْم
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َب  ..اًمؽريؿلي اًمـوىملي ريمقب َأراد ومنِذا ،يمريؿ همػم يؽقن  َأو سملوًمرمح َأكػلف ُضِ

 يمريؿي يروم يمريؿ :أي، رعيؼ :، أيسموًمراء ويروى ،وَيـَْؽػَّ  يرشمدع طمتك همػمه

 .أيمػوهفو أذف وهق قمـفو وصده دوهنو ًمف اًمتعرض إمم ؾمٌقؾ ومال

 وقمـللدمو رضمللع رؾمللقل اهلل صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ مللـ ظمقللؼم مـتٍمللاً 

ومرطمًو.. فمفر ًمف مو يزيد ومرطمف ومؼد رضمعً ؾمػقـتون مـ احلٌشي حتؿؾ مـ سمؼل 

اًملذي ىملول  مـ اعمًؾؿلم ومقفو، ومـ وؿـفؿ اسمـ قمؿلف ضمعػلر سملـ أيب ـموًملى

وىملول ، أظمرضمف اًمٌخوري وأمحد واًمؽممذي واًمـًوهل وهملػمهؿ(( َوُخُؾِؼي َخْؾِؼي َأْصَبْفَت ًمف:))

 تؾؼةاه ثةم ((،خقةز بػتح أو جعػر بؼدوم اؾرح أكا بلهيم أدري ماعمو أن رآه :))

 .أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي واحلويمؿ(( ظقـقه بغ ما وؿبل وافتزمه
ؾقف وؾمؾؿ يًتعرض اعمًؾؿلم اًملذي وطملم أظمذ رؾمقل اهلل صغم اهلل قم

وىمعً قمقـوه قمغم أم طمٌقٌي ريض اهلل قمـفلو وأرولوهو  ..قمودوا مـ حمـي اًمغرسمي

 صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ وموسمتًلؿ هللو، ؾموقمي اًمؾؼلوء سمػلورغ اًم لؼم ةوهل مـتظر

وأمر سمالًٓ أن يلظمذ سمخطوم سمعػمهو ويـزهلو مـزهللو اًملذي أملر سملف ، ورطمى هبو

 صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.

وؿمً أم اعمممـلم أم طمٌقٌي مع زوضمفو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف قم

واعمقآة ذم اهلل  ،واًمقد اخلوًمص ،وؾمؾؿ طمقوة اعمحٌي واإلظمالص اًمؽومؾ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ واًمٌغض ذم اهلل متحؼؼي سمؼقًمف شمعومم 
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پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   ڦڦ  ڦ 

 .{٧٧المجا:لت: } چچ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   

ذم ىم تفو مع أسمقفو قمـلدمو يملون قملغم اًمؽػلر،  ضمؾقوً  ويتجغم ذًمؽ فموهراً 

ومو طم ؾ مـ دظمقل سمـل سمؽر ذم طمؾلػ ىملريش ودظملقل ظمزاقملي ذم طمؾلػ 

طمقٌ يمون ملـ سمـلقد اًم لؾح: اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمعد صؾح احلديٌقي 

مـ أرد اًملدظمقل ذم قمفلد حمؿلد دظملؾ، وملـ أراد اًملدظمقل ذم قمفلد ىملريش 

 دظمؾ. 

، َأَصلوسُمقا َملو ِمـُْفؿْ  َوَأَصوسُمقا، ظُمَزاقَميَ  قَمغَم  َوىُمَرْيٌش  سَمْؽرٍ  سَمـُق شَمَظوَهَرْت صمؿ 

ـْ  َوؾَملّؾؿَ  قَمَؾْقلفِ اهلُل  َصلغّم اهللِ   َرؾُملقلِ  َوسَمللْمَ  سَمْقلـَُفؿْ  يَملونَ  َملو َوَكَؼُضقا  اًْمَعْفلدِ  ِمل

ـْ  اؾْمَتَحّؾقا سمَِه  َواعْمِقَثوِق  ـُ  قَمْؿلُرو َخلَرَج وم ،َوقَمْفلِدهِ  قَمْؼِدهِ  ذِم  َويَمونَ ، ظُمَزاقَميَ  ِم  سْمل

 قَمَؾْقلفِ اهلُل  َصلغّم اهللِ   َرؾُملقلِ  قَملغَم  ىَملِدمَ  طَمّتك يَمْعٍى  سَمـِل َأطَمدُ  صُمؿّ ، اخْلَُزاقِمّل  ؾَمومِلٍ 

 ذِم  ضَملوًمٌِس  َوُهلقَ  قَمَؾْقلفِ  وَمَقىَملَػ ، َمّؽليَ  وَملْتَح  َهلوَج  مِمّو َذًمَِؽ  ونَ َويمَ ، اعْمَِديـَيَ  َوؾَمّؾؿَ 

ِجدِ  ًْ  :وَمَؼوَل  اًمـّوسِ  فَمْفَرايِنّ  سَملْمَ  اعْمَ

 حُمَّؿلللللًدا َكوؿِملللللدٌ  إيّن  َرّب  َيلللللو

 

شَْمَؾلللَدا َوَأسمِقلللفِ  َأسمِقـَلللو طِمْؾلللَػ  ْٕ  ا

 َواًمِلللًدا َويُمـّلللو ُوًْملللًدا يُمـْلللُتؿْ  ىَملللدْ  

 

 ًَ  َيللَدا َكـْللِزعْ  وَمَؾللؿْ  َأؾْمللَؾْؿـَو صُمّؿلل
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لااهلُل  َهلَداك وَموْكٍُمْ   َأقْمَتلَدا َكٍْمً

 

ٌَلللودَ  َواْدعُ   َمللللَدَدا َيللللْلشُمقااهللِ   قِم

لللّرَدا ىَملللدْ اهللِ   َرؾُملللقُل  ومِلللقِفؿْ    دَمَ

 

للًػو ؾِمللقؿَ  إنْ  ًْ  شَمَرسّمللَدا َوضْمُفللفُ  ظَم

ٌَْحرِ  وَمْقَؾللٍؼ  ذِم   للِري يَمللوًْم  ُمْزسمِللًدا َذْ

 

 عْمَْققِملللَداا َأظْمَؾُػلللقك ىُمَرْيًشلللو إنّ 

 اعْمَُقيّمللللَدا ِمقَثوىَمللللؽ َوَكَؼُضللللقا 

 

  ذِم  زِم  َوضَمَعُؾلللقا
ٍ
 ُرّصلللَدا يَملللَداء

ً َأنْ  َوَزقَمُؿقا  ًْ  َأطَملًدا َأْدقُملق ًَم

 

 

 قَمللللللَدَدا َوَأىَمللللللّؾ  َأَذّل  َوُهللللللؿْ 

 ُهّجلللًدا سمِلللوًْمَقشمػِمِ  سَمّقُتقَكلللو ُهلللؿْ  

 

 َوؾُملللللّجَدا ُريّمًعلللللو َوىَمَتُؾقَكلللللو

ـُ  ىَموَل .  ؾْمَؾْؿـَوأَ  َوىَمدْ  ىُمتِْؾـَو َيُؼقُل   ل: َأْيًضو َوُيْرَوى: ِهَشومٍ  اسْم  َهلَداك وَموْكٍُمْ

ااهلُل  ـُ  ىَموَل و ،َأّيَدا َكٍْمً ـُ : َأْيًضلو َوُيلْرَوى: أيضلوً  ِهَشومٍ  اسْم  وَمُؽـْلً َوًَملْدَكوك َكْحل

ٌْدِ  سَمـِل َأنّ  ُيِريدُ  ،َوًَمًدا ـْ  ُأّمُفؿْ  َمـَوٍف  قَم ل َويَملَذًمَِؽ ، ظُمَزاقَمليَ  ِمل  وَموـمَِؿليُ  فُ ُأّمل ىُمَصّ

 ًُ ًَ  َوىَمْقًُملفُ .  اًْمَقًَملدِ  سمَِؿْعـَلك َواًْمُقًْملدُ  اخْلَُزاقِمّقليُ  ؾَمْعدٍ  سمِـْ ـْ  ُهلقَ ، َأؾْملَؾْؿـَو صُمّؿل  ِمل

ْؾؿِ  ًّ هَّنُؿْ  اًم ِٕ  ْ  يَمونَ  َأّكفُ  قَمغَم  وَمَدّل ، َوؾُمّجَدا ُريّمًعو ىَموَل  َأّكفُ  هَمػْمَ  سَمْعدُ  آَمـُقا َيُؽقُكقا مَل

ـْ  ومِقِفؿْ   .وَمُؼتَِؾ هللِ  َصغّم  َم

  اؾْمؿُ  َوُهقَ : اًْمَقشمػِمَ و
ٍ
 اًمّؾَغيِ  ذِم  َواًْمَقشمػِمُ ، ظُمَزاقَميَ  سماَِلدِ  ذِم  َمْعُروٍف  َموء

سَْمَقُض  اًْمَقْردُ  ْٕ  .سمِفِ  ؾُمّؿَل  اعْمَوءُ  َهَذا َيُؽقنَ  َأنْ  وَمُؿْحَتَؿٌؾ ، سَمّرّي  ِمـْفُ  َيُؽقنُ  َوىَمدْ  ا

ـُ  ىَموَل   ت:))َوؾَمّؾؿَ  قَمَؾْقفِ اهللُ  َصغّم اهللِ   َرؾُمقُل  وَمَؼوَل : إؾْمَحوَق  اسْم  َيا ُكِّصْ

ـْ  قَمـَونٌ  َوؾَمّؾؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل  َصغّم اهللِ   ًمَِرؾُمقلِ  قُمِرَض  صُمؿّ  ((،َشاِلٍ  ْبنُ  َظْؿُرو  ِم

 
ِ
َهء ًّ َحوسَميَ  َهِذهِ  إنّ  وَمَؼوَل  اًم ًّ َتِفّؾ  اًم ًْ  .يَمْعٍى  سَمـِل سمِـٍَْمِ  ًَمَت
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ـُ  سُمَدْيُؾ  ظَمَرَج  صُمؿّ  ـْ  َػرٍ كَ  ذِم  َوْرىَموءَ  سْم اهللِ   َرؾُمقلِ  قَمغَم  ىَمِدُمقا طَمّتك ظُمَزاقَميَ  ِم

وهُ ، اعْمَِديـَيَ  َوؾَمّؾؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل  َصغّم   سَمـِلل ىُمَرْيشٍ  َوسمُِؿَظوَهَرةِ  ِمـُْفؿْ  ُأِصقَى  سمَِه  وَمَلظْمؼَمُ

لوُمقا صُمؿّ  ،قَمَؾْقِفؿْ  سَمْؽرٍ  اهلُل  َصلغّم اهللِ   َرؾُملقُل  ىَملوَل  َوىَملدْ ، َمّؽليَ  إمَم  َراضِمِعللمَ  اْكٍَمَ

َلّكُؽمْ :))ًمِؾـّوسِ  َوؾَمّؾؿَ  قَمَؾْقفِ  مْ  َؿةْد  ُشْػَقانَ  بَِلِب  ـَ ـُ  يِف  َوَيِزيةَد  اْفَعْؼةَد  فَِقُشةّد  َجةاَ 

ـُ  سُمَدْيُؾ  َوَمَه . ((اْدُّدةِ  ـَ  ؾُملْػَقونَ  َأسَملو ًَمَؼلْقا طَمّتلك َوَأْصلَحوسُمفُ  َوْرىَموءَ  سْم  طَملْرٍب  سْمل

َػونَ  ًْ  اًْمَعْؼلدَ  ًمَِقُشلدّ  َوؾَملّؾؿَ  قَمَؾْقلفِ اهلُل  َصلغّم اهللِ  َرؾُملقلِ  إمَم  ىُملَرْيٌش  سَمَعَثْتلفُ  ىَمدْ  سمُِع

ٌُلقا َوىَمللدْ  اعْمُلّدةِ  ذِم  َوَيِزيلدَ  ـَ  سُملَدْيَؾ  ؾُمللْػَقونَ  َأسُملق ًَمِؼللَل  وَمَؾلّه  ، َصلـَُعقا اًّمللِذي َرِه  سْملل

ـْ  ىَموَل  ..َوْرىَموءَ  ـَ  ِم ٌَْؾً َأْي ـّ  ؟ سُمَدْيُؾ  َيو َأىْم اهلُل  َصلغّم اهللِ  َل َرؾُملق َأشَملك ىَمدْ  َأّكفُ  َوفَم

ت ىَموَل  .َوؾَمّؾؿَ  قَمَؾْقفِ  ػّمْ ًَ وطِمؾِ  َهَذا ذِم  ظُمَزاقَميَ  ذِم  شَم ًّ ـِ  َوذِم ، اًم ، اًْملَقاِدي َهَذا سَمْط

ـْ  ؾُمْػَقونَ  َأسُمق ىَموَل ، َمّؽيَ  إمَم  سُمَدْيٌؾ  َراَح  وَمَؾّه  : َٓ  ىَموَل  ؟ حُمَّؿًدا ضِمْئً َمو َأوَ  ىَموَل   ًَمِئ

كَ  وَمَلشَمك ،اًمـَّقى هِبَو قَمَؾَػ  ًَمَؼدْ  يَ اعْمَِديـَ  سُمَدْيٌؾ  ضَموءَ  ـْ  وَمَلظَمذَ  ،َراطِمَؾتِفِ  َمؼْمَ  سَمْعِرَهلو ِمل

 .حُمَّؿًدا سُمَدْيٌؾ  ضَموءَ  ًَمَؼدْ وهللِ  سمِ  َأطْمِؾُػ  :وَمَؼوَل ، اًمـَّقى ومِقفِ  وَمَرَأى وَمَػّتفُ 

 َوؾَملّؾؿَ  ْقلفِ قَمؾَ اهلُل  َصلغّم اهللِ   َرؾُملقلِ  قَملغَم  ىَمِدمَ  طَمّتك ؾُمْػَقونَ  َأسُمق ظَمَرَج  صُمؿّ 

ٌَيَ  ُأمّ  اسْمـَتِفِ  قَمغَم  وَمَدظَمَؾ ، اعْمَِديـَيَ  ًِ  طَمٌِق  قَملغَم  ًمِلَقْجِؾَس  َذَهلَى  وَمَؾلّه ، ؾُملْػَقونَ  َأيِب  سمِـْ

 َأْدِري َملو سُمـَّقليُ  َيلو :وَمَؼلوَل  ،قَمـْفُ  ـَمَقشْمفُ  ..َوؾَمّؾؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل  َصغّم اهللِ   َرؾُمقلِ  ومَِراشِ 

ًٌْ ـْ  يِب  َأَرهِم ًٌْ َأمْ  ًْمِػَراشِ ا َهَذا قَم  َرؾُملقلِ  ومِلَراُش  ُهقَ  سَمْؾ  ً:ىَموًمَ  قَمـّل؟ سمِفِ  َرهِم

ًَ وؾمؾؿ  قَمَؾْقفِ اهلُل صغم اهللِ   كٌ  َرضُمٌؾ  َوَأْك ْ  َكِجٌس  ُمنْمِ ِؾلَس  َأنْ  ُأطِمّى  َومَل  قَملغَم  دَمْ
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 سَمْعِدي سُمـَّقيُ  َيو َأَصوسَمؽ ًَمَؼدْ اهللِ  وَ  :ىَموَل  .َوؾَمّؾؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل  َصغّم اهللِ   َرؾُمقلِ  ومَِراشِ 

 . َذّ 

 وأكلً ًمإلؾملالم شمعومم اهلل هداين سمؾ: -يمه ذم اًمًػمة احلؾٌقي  – ومؼوًمً

 ىملريش ؾملقد وأكلً أسملً يلو مـلؽ واقمجٌلوً  يٌٍم، وٓ يًؿع ٓ طمجراً  شمعٌد

 حمؿد؟ ديـ وأشمٌع آسموهل يعٌد يمون مو أشمرك: ومؼول ويمٌػمهو،
 

 

 

يموكً أم اعمممـلم أم طمٌقٌلي رمؾلي سمـلً أيب ؾملػقون ريض اهلل قمـفلو  وىمد

ـِ ؿمديدة اعمتوسمعي ًمؾـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ طمري ي قمغم متوسمعتف، وم ْقِد سْم ـْ مُحَ َع

 ًْ ًَ ُأم  ؾَمَؾَؿَي ىَموًَمل ًُ َزْيـََى سمِـْ ًْ : َكوومٍِع ىَموَل ؾَمِؿْع ٌَلَي وَملَدقَم ُم  طَمٌِق
ِٕ َ مَحِلقٌؿ  شُملُقذم 

ًْ سمِِذَراقَمْقَفو سمُِ ْػَرةٍ  َح ًَ ًْ  ،وَمَؿ ًُ َرؾُمقَل  :َوىَموًَم  ؾَمِؿْع
ٍ
ء َه َأْصـَُع َهَذا ًمٌَِمْ  اهللإِكَّ

َنَّ َرؾُملقَل -قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ صغم اهلُل  ِٕ وٌج   -قَمَؾْقلِف َوؾَملؾَّؿَ صلغم اهلُل  اهللَوىَموَل طَمجَّ

ـُ سمِ :))ىَموَل  ِؾَؿٍي شُمْمِم ًْ ْمَرَأٍة ُم
ِٓ َّٓ َواًمْ  وهللَٓ حَيِؾُّ  ظِمِر َأْن حُتِدَّ وَمْقَق صَملاَلٍث إِ ْٔ َقْقِم ا

ا  .((قَمغَم َزْوضِمَفو َأْرسَمَعَي َأؿْمُفٍر َوقَمنْمً

ِل   ـْ َزْيـََى َزْوِج اًمـٌَّ َفو َوقَم ـْ ُأم  صَمْتُف َزْيـَُى قَم قَمَؾْقلِف َوؾَملؾََّؿ صلغم اهلُل  َوطَمدَّ

ِل   ـْ سَمْعِض َأْزَواِج اًمـٌَّ ـِ اْمَرَأٍة ِم  .أمحد مًؾؿ و أظمرضمف .قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّؿَ  اهلُل صغم َأْو قَم
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وىمد ذيمر اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت أن احلؿقؿ اًمذي شمقذم هلو هق أسمقهو أسملق 

 ؾمػقون سمـ طمرب .

 

 

 

وعمللو شمللقذم رؾمللقل اهلل صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ اطمتًللًٌ أم اعمللممـلم أم 

واكٍمومً قموسملدة ، فو قمـد اهلل شمعوممطمٌقٌي ريض اهلل قمـفو م قٌتفو سمػؼد زوضم

ووللؾً شمشللورك ذم احلقللوة اًمعومللي سمروّيللي وشمعّؼللؾ، ، هلل شمعللومم حمتًللٌي صللوسمرة

 وشمٌذل يمؾ مو ذم وؾمعفو عمًوقمدة اعمحتوضملم واعمظؾقملم.

وضموءت ظمالومي اًم ديؼ ريض اهلل قمـف، صمؿ ظمالوملي اًمػلوروق ريض اهلل 

طم ؾً اًمػتـلي اًمؽلؼمى واًمـقريـ قمثهن ريض اهلل قمـفو،  قمـف، صمؿ ظمالومي ذي

ذم قمفده، وطمقس قمؾقف روقان اهلل شمعومم ذم سمقتف، وضملوءت إًمقلف أم اعملممـلم 

أم طمٌقٌي ريض اهلل قمـفو شملزوره ًمؾؼراسملي اًمتلل سمقلـفؿ، طمقلٌ أهنلو اسمـلي قمؿتلف، 

 سملـ محقلد ىملولتوج إًمقف مـ موء وـمعوم هق أهؾف. و حيمموأطميت معفو سمعضًو 

ف مللـ ومللقق اجلللدار وراح ي للػفو : ومؿللد رضمللؾ مللـ اعمحللوِسيـ رأؾمللهللالل

 وي ػ مو أطميت، ومؼوًمً: مو ًمف، ىمطع اهلل يده، وأسمدى قمقرشمف؟

ومه مرت إٓ حلظوت طمتك أهقى قمؾقف رضمؾ سموًمًقػ يريد ىمتؾف، ومروملع 

ومؼطعً يده، وموكطؾؼ هورسمًو وىمد روملع  ..ؿل كػًف مـ اًمًقػحيده اًمقؿـك ًمق
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ن مـلللف ومٌلللدت قمقرشملللف ًمؾـلللوس اًملللذيـ راطملللقا يضلللحؽق ..صمقسملللف سمشلللهًمف

 .أظمرضمف اسمـ أيب اًمدكقوؾموظمريـ.

وهؽذا اؾمتجوب اهلل شمعومم دقملوء أم اعملممـلم أم طمٌقٌلي رمؾلي ريض اهلل 

 قمـفو وأرووهو ًمعظقؿ مـزًمتفو ًمديف شمعومم.

م طمٌقٌللي ريض اهلل قمـفللو ذم كنملل اًمللدقمقة أوىمللد ؿمللوريمً أم اعمللممـلم 

ـلف وسمالهمفو وروايي احلديٌ قمـ اًمـٌلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ طمقلٌ روت قم

( طمديثًو، هلو أضمرهو وأضملر ملـ قمؿلؾ 65صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ َخًي وؾمتلم )

 هبو واؾمتػود مـفو إمم ىمقوم اًمًوقمي.

وعمو شمـوزع أزواضمف قمؾقف اًم الة واًمًالم  :وذم همويي اًمًقل ٓسمـ اعمؾؼـ

 .ىمول ادومعقه إمم أم طمٌقٌي ومنهنو أىمرهبـ مـف رمحوً  ..ذم طمضوكي اسمـف إسمراهقؿ
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اعملممـلم أم طمٌقٌلي ريض اهلل قمـفلو أرولوهو،  مضً قمغم هذا احللول أمُ 

طمتك ؿمعرت سمؼرب أضمؾفو وىمدوم ؾموقمي حلقىمفو سمزوضمفو، شمؾؽ اًمًوقمي اًمتلل 

 يموكً شمـتظرهو مـذ أن ومورىمفو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.

أم اعملممـلم أم واعمممـلم قموهشي أرؾمؾً إمم أم  ..وطمقـه ؿمعرت سمذًمؽ

ًملق سملدر مـفلو أي ظمطلل ذم  ملـفهاعمًلوحمي ؾؿي ريض اهلل شمعومم قمـفه ًمطؾلى ؾم

م طمٌقٌلي قمـلد أقموهشي ريض اهلل قمـفلو ىموًملً: دقمتـلل ومعـ أم اعمممـلم  طمؼفه،

وًمؽ ملو  زم ومغػر اهلل ،مقهتو ومؼوًمً: ىمد يمون يؽقن سمقــو مو يؽقن سملم اًمياهر

 ،ؾَّؽ مـ ذًملؽ يمؾلفومؼؾً: همػر اهلل ًمؽ ذًمؽ يمؾَّف ودمووز وطم ،يمون مـ ذًمؽ

ك اهلل . ً هللو مثلؾ ذًملؽومؼوًمل ،رؾملؾً ازم أم ؾملؾؿيأو ،ومؼوًمً: هرشمـل هَّ

 . أظمرضمف احلويمؿ واسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت

وذم روايي احلويمؿ أن اًمتل ىموًمً: هرشمـل هك اهلل هل اًمًقدة قموهشي 

م طمٌقٌلي ريض اهلل قمـفلو أريض اهلل قمـفو وأرووهو قمـدمو يمؾؿتفلو أم اعملممـلم 

 و.وأرووه

وحلؼلً سمزوضمفلو ريض اهلل قمـفلو  ،صمؿ أؾمؾؿً روطمفو اًمطوهرة ًمٌورهيو

مـ اهلجلرة اًمـٌقيلي  هل( 44)وأرووهو، وىمد يموكً ووموهتو ؾمـي أرسمعي وأرسمعلم
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وىمقلؾ: ؾملـي اًم حقح، وىمقؾ: ؾمـي اصمـلم وأرسمعلم، وىمقؾ: ؾملـي َخًللم،  قمغم

 .َخس وَخًلم

 وأرووهو .ودومـً ذم اًمٌؼقع مرىمد أمفوت اعمممـلم ريض اهلل قمـفو 

وروي قمـ قمكم سمـ احلًلم، ىملول: ىملدمً مـلززم ىمول:  بوذم آؾمتقعو

ذم دار قمكم سمـ أيب ـموًمى ومحػركو ذم كوطمقي مـف وملظمرضمـو مـلف طمجلرًا وملنذا ومقلف 

 مؽتقب هذا ىمؼم رمؾي سمـً صخر وملقمدكوه مؽوكف.

ومرمحفو اهلل رمحي إسمرار ومجعـو هبو وزوضمفو ذم ضمـوت دمري ملـ حتتفلو 

  اًمؾفؿ أملم.إهنور آملم
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ًُ  َمْقُؿقَكيُ هرة اًمعػقػي اًمًقدة أم اعمممـلم اًمطوهل  ـِ  احْلَوِرِث  سمِـْ  طَملْزنِ  سْم

ـِ  ـِ  سُمَجػْمِ  سْم ـِ  -وقمـد سمعضفؿ اهللرم سملوًمراء– اهْلَْزمِ  سْم ٌَليَ  سْمل ِـ  ُرَوْي ٌْلدِ  سْمل ـِ  اهللَِّ قَم  سْمل

ـِ  ِهاَللِ  ـِ  قَموِمرِ  سْم ـِ  َصْعَ َعيَ  سْم ـِ  معوويي سْم ـِ  سَمْؽلرِ  سْم ـِ  َهلَقاِزنَ  سْمل ـِ  َمـُْ لقرِ  سْمل  سْمل

ـِ  قِمْؽِرَميَ    .سمـ ىمقس قمقالن سمـ مي -وذيمره سمعضفؿ طم ػي -ظَمْ َػيَ  سْم

وىمد يمون اؾمؿفو سمرة ومحقًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ إمم مقؿقكي 

 مقؿقكي اؾمؿ يمون: ىمول هريرة أيب قمـومؼد أظمرج اًمٌخوري ذم إدب اعمػرد 

  .مقؿقكي ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اًمـٌل ومًههو سمرة
 يمون: ىمول ريض اهلل قمـفه قمٌوس اسمـ قمـوأظمرج احلويمؿ ذم اعمًتدرك  

 .مقؿقكي ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومًههو سمرة يمقؿقك ظموًمتل اؾمؿ
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ًُ  ِهـْدُ وأمفو:  ـِ  قَمْقِف  سمِـْ ـِ  ُزَهػْمِ  سْم مـ  سمـ ضمرش سمـ محوـمي احْلَوِرِث  سْم

 .، يمه ذم آؾمتقعوبوىمقؾ: مـ يمـوكي، محػم

ويمللون يؼللول ذم أمفللو:)أيمرم قمجللقز قمللغم فمفللر إرض أصللفورًا(، 

ورهو هؿ: رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وهق زوج مقؿقكلي ريض اهلل وملصف

قمـفو، وأسملقسمؽر اًم لديؼ ريض اهلل قمـفلو، ومحلزة واًمعٌلوس اسمـلو قمٌلداعمطؾى 

 ريض اهلل قمـفه، وضمعػر وقمكم اسمـو أيب ـموًمى ريض اهلل قمـفؿ.

ـّ أظمقات أم اعمممـلم مقؿقكي مـ أمفو هـ:  ومٌـوهتو اًمالت أؾمهء سمـلً ه

وكً حتً ضمعػر سمـ أيب ـموًمى ومقًمدت ًمف قمٌلد اهلل وقمقكلًو وحمؿلدًا قمؿقس، يم

صمؿ ظمؾػ قمؾقفو أسمق سمؽر اًم ديؼ، ومقًمدت ًمف حمؿدًا، صمؿ ظمؾػ قمؾقفو قمكم سمـ 

وؾمؾؿك سمـلً ، وىمد ىمقؾ: إن أؾمهء سمـً قمؿقس ،أيب ـموًمى، ومقًمدت ًمف حيقك

أي: ؿملؼقؼتفو وهلل أظملً مقؿلقن ريض اهلل  قمؿقس اخلثعؿقلي أظملً أؾملهء

يموكً حتً محزة سمـ قمٌد اعمطؾى ومقًمدت ًمف أمي اهلل سمـلً  .ومؼط فوقمـفو مـ أم

 .محزة
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ومـ أظمقات أم اعمممـلم مقؿقكي ريض اهلل قمـفو مـ أمفو.. ام اعمًويملم 

وأم اعمممـلم زيـى سمـً ظمزيؿي واًمتل شمقومقً ذم طمقوت اًمـٌل صلغم اهلل قمؾقلف 

 وؾمؾؿ وؾمقلت احلديٌ قمـفو إن ؿموء اهلل شمعومم. 

سملـ  أم اًمػضلؾ ًمٌوسملي اًمؽلؼمى سمـلً احللورث ..وأسمقفووأظمتفو مـ أمفو 

وهلل أول إملرأة آمـلً سمعلد أم  زوج اًمعٌلوس سملـ قمٌلد اعمطؾلىيموكً طمزن 

 اعمممـلم ظمدذي ريض اهلل قمـفو.

 ومؽقػ ٓ شمؽقن أمفو هـد سمـً قمقف أيمرم قمجقٍز ذم إرض أصفورًا.

 

 

 قمؾقف وؾمؾؿ صمالث روايوت، وهل: صغم اهلل وواضمف مـفزورد ذم 
 

 

 

 

يموكلً أم اعمللمملم مقؿقكللي ريض اهلل قمـفللو ىمٌلؾ إؾمللالمفو متزوضمللي مللـ 

ـِ  ُرْهلؿِ أسملق ، ومػورىمفو، صمؿ شمزوضمفلو مًعقد سمـ قمؿرو سمـ قمؿػم اًمثؼػل ٌْلدِ  سْمل  قَم

ى ومتلقذم قمـفلو  ،سمـ طمًؾ سمـ قمومر سملـ ًملميسمـ أيب ىمقس مـ سمـل موًمؽ  اًْمُعزَّ

ذم اًمًودؾملللي واًمعنمللليـ ملللـ قمؿرهلللو، ومؽممؾلللً ريض اهلل قمـفلللو ويموكلللً 

وأرووهو ذم ؾمـ مٌؽٍر، ومع ذًمؽ ىمررت أم اعمممـلم مقؿقكي ريض اهلل قمـفلو 

أن شمعللقش سمؼقللي طمقوهتللو سمعقللدة قمللـ اعمؾللذات، ومؾللؿ شمؽللـ مللـ اًمٌوطمثللوت قمللـ 
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و يموكلً مجقؾللي وًمٌلوس وأزواج، مللع أهنلاعمؾلذات وـمقٌلوت احلقلوة مللـ ـمعلوم 

 يرهمى اًمؽثػمون مـ اًمًودة آىمؽمان هبو.وذات طمًى وكًى 

ومتر إيوم سمه ومقفلو ملـ أطملداث وخيلرج اًمـٌلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ 

مفوضمرًا إمم اعمديـي وشملت اعمعورك واًمغزوات،  وسمعد ؾمؼقط ظمقلؼم  ىملرر اًمـٌلل 

صغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ أن يتجلف إمم مؽلي ٕداء اًمعؿلرة ويملون ذًملؽ ذم اًمًلـي 

ـٌقيلي، ومـعتلف ىملريش وقمؼلد معفلؿ صلؾح احلديٌقلي، اًمًودؾمي مـ اهلجرة اًم

ويمون مـ وؿـ سمـقد صؾح احلديٌقلي أن يرضملع اًمـٌلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ 

وملنذا يملون اًمعلوم اعمؼٌلؾ  ًم حوسمي هذا اًمعوم وٓ يدظمؾقن مؽي،ومـ معف مـ ا

 نضموؤوا وًمقس معفؿ إٓ ؾملالح اعمًلوومر، ويلدظمؾقن مؽلي صمالصملي أيلوم سمعلد أ

 أطمد.يتعرض هلؿ  خيرج مـفو أهؾفو ومال

اًمًلـي وأىمٌلؾ اًمـٌلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ ًمعؿلرة اًمؼضلوء ذم  تومر 

 ًدظمؾ مؽي وأصحوسُمف، وأّدى مـوؾمؽ احلٍ ويموكلواًمًـي اًمًوسمعي ًمؾفجرة، 

إكللقار شمللتألٕ  مللـ ومللقىمفؿ، ومل يؽللـ ذًمللؽ اًمقللقم يقمللًو قمللديًو، وىمللد ظمللرج 

ملـ سمؼلل ذم مؽلي وسمؼل هبو ىمؾي مع اًمـًوء، ومؽوكً قمققن  ،اعمنميمقن مـ مؽي

 مـ أهؾ اإلؾمالم شمـظر إمم مو ذري سمشغػ وحمٌي.



 

املبني يف سرية أمهات املؤمنني النور 
267 

ويموكللً اًمًللقدات يتللوسمعـ رؾمللقل اهلل صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ ومقيمٌللف 

هبـ ختػلؼ ومرطملًو قسمـظراهتـ مـ اًمـقاوملذ واًمنملوموت ووملقق إؾملطِحي، وىمؾل

 وهورًا سمه ذري.

وؾمللط هللذه اجلؿللقع يموكللً اًمًللقدة مقؿقكللي ريض اهلل قمـفللو اًم للوسمرة 

و تًٌي  شمـظر إمم مو ذري سمٌٍمهو وسم ػمهتو اًمثوىمٌي اًمتل شمعل مو ذري وعمَِلاعمح

ذري، ومؼد يموكً واىمػي أموم كوومذة مـ كقاومذ ؾملقدكو اًمعٌلوس ريض اهلل قمـفلو 

واًمتلل يموكلً شمراىملى مقيملى اًمـٌلل صلغم اهلل قمؾقلف  ،زوج أظمتفو أم اًمػضلؾ

 وؾمؾؿ سمؿحٌي وؿمغػ، وىمد همؿرهو كقر اإليهن.

اؾملتقًمً قمللغم أم اعملممـلم مقؿقكللي ريض اهلل قمـفللو ذم شمؾلؽ اًمؾحظللوت 

ومؽرة قمظقؿي مٌوريملي، أٓ وهلل أن شمـلول ذف اًملزواج ملـ اًمـٌلل صلغم اهلل 

 قمؾقف وؾمؾؿ وأن شم ٌح أمو ًمؾؿممـلم.

وىمؾًٌ اًمػؽرة ذم رأؾمفو مرارًا وشمؽرارًا، صمؿ شمقصلؾً إمم كتقجلي أن ٓ 

 ورًا.وهن رء يؿـعفو مـ حتؼقؼ هذا احلؾؿ اًمذي راودهو ًمقالً 

ومفؿًلً هللو ذم ههلو،  ،أظمتفو أم اًمػضؾ واًمتػتً طمقهلو ومؾؿ دمد إٓ

ويمؾفو أمؾ أن شمًوقمدهو ذم حتؼقؼ أمـقتفو، ومؾه يمؾؿتفو.. اؾمتغرسمً أم اًمػضؾ 

 ،ريض اهلل قمـفو ممو ؾمؿعتف مـ أظمتفو، ومؼد يموكلً أظمتفلو قموزوملي قملـ اًملزواج

 ض طمقوهتو سمدون زواج.  وىمد اظمتورت أن متُ 
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وًمقس اًمزواج مـلف زواضملو قموديلًو،  ،كف رؾمقل اهلل يو أظمتوهصمؿ ىموًمً هلو إ

ومػرطمللً أم اًمػضللؾ ممللو ؾمللؿعً وذهٌللً منللقمي إمم زوضمفللو اًمعٌللوس سمللـ 

قمٌداعمطؾى ريض اهلل قمـف، وأظمؼمشمف مو يمون ملـ أظمتفلو مقؿقكلي، ومللهع هلق 

ف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، وأظملؼمه اًمطؾى،ومللكزل قسمدوره إمم اسمـ أظم

﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹      ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾       ﮴ چاهلل شمعلللللللللومم 

 . {٣١األحزاب: } چ﮿  ﯀  ﯁    

ًْ  اًّمتِل إنّ  :-يمه ذم ؾمػمة اسمـ هشوم– َوُيَؼوُل  ٌَ َفو َوَه ًَ  َصغّم  ًمِؾـٌِّّل  َكْػ

ًُ  َزْيـَُى  َوؾَمّؾؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل  يٍؽ  ُأمّ  :َوُيَؼوُل ، ضَمْحشٍ  سمِـْ ًُ  هَمِزّيي َذِ ـِ  ضَموسمِرِ  سمِـْ  سْم

ـْ  َوْهٍى  ـِ  ُمـِْؼذِ  سَمـِل ِم ـِ  قَمْؿِرو سْم ـِ  َمِعقصِ  سْم ـِ  قَموِمرِ  سْم  ِهَل  سَمْؾ  :َوُيَؼوُل ، ًُمَمّي  سْم

ـْ  اْمَرَأةٌ  ـِ  ؾَموَميَ  سَمـِل ِم  . َوؾَمّؾؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل  َصغّم اهللِ   َرؾُمقُل  وَمَلْرضَمَلَهو، ًُمَمّي  سْم

ؿقكلي إمم أم اعملممـلم مق رولوه منلقموً ومعود اًمعٌلوس ريض اهلل قمـفلو وأ

ؼ أمـقتفلو، وعملو ؼلريض اهلل قمـفو ووضمفف يتفؾؾ ومرطملًو هورًا أن اهلل شمعلومم طم

 اهلل قمـفللو.. قمـفللو ورأشمللف أم اعمللممـلم مقؿقكللي ريضوصللؾ اًمعٌللوس ريض اهلل 

مـتظرة أن شمًؿع رد رؾمقل اهلل  ونم قمغم وضمفف، همػم أهنرأت أصمور اًمػرح واًمٌِ 

وأظمؼمهلو أن رؾملقل اهلل  فوؾمؾؿ، ومتؽؾؿ اًمعٌوس ريض اهلل قمـلصغم اهلل قمؾقف 

صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمد اؾمتجوب ًمرهمٌتفو، ومػرطمً ومرطمًو ؿمديدًا ٓ أؾمتطقع 
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أكو وٓ أهلؾ إرض أن ك لػ طمؼقؼلي هلذا اًمػلرح، ويمقلػ ٓ شمػلرح وهلل 

 وؾمتؽقن زوضمو ٕذف خمؾقق قمغم اإلـمالق. ،ؾمتدظمؾ سمقً اًمـٌقة

فو مـ اًمـٌل ومتزوضمفو اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ويمون ويمقؾفو ذم شمزوذ

 صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ هق اًمعٌوس ريض اهلل قمـفو وأرووه.

وطمقـه شمزوضمفو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يموكً اعمدة اًمتل أقمطتف 

ـَ  طُمَقْيطَِى إيوهو ىمريش ىمد اكؼضً، ومجوءه  ٌْدِ  سْم يمله ورد ذًملؽ قمـلد  اًْمُعّزى قَم

، اًمقلقم اًمثوًملٌ ذم كػر ملـ ىملريش ذم أؾمؾؿ سمعد ذًمؽ احلويمؿ واًمطؼماين، وىمد

ذم كػلر ملـ  ؾمفقؾ سمـ قمؿلرووذم آؾمقعوب ٓسمـ قمٌداًمؼم أن اًمذي ضموءه هق 

، ومؼول هلؿ رؾملقل اهلل صلغم اهلل ومؼوًمقا ًمف: اكؼه أضمؾؽ، وموظمرج قمـو ىمريش،

ُتُؿةوِ   َفةوْ  َظَؾْقُؽمْ  َوَماقمؾقف وؾمؾؿ:)) ـْ مْ  َبةْغَ  َؾَلْظَرْشةت َتَر ـُ  َوَصةـَْعـَا ، َأْطُفةِر

َُتُوهُ  اَضَعامً  َفُؽمْ   ومخلرج، قمـو وموظمرج ـمعومؽ ذم ًمـو طموضمي ٓ: ىموًمقا ((َؾَحَْضْ

ل هبلو أقملرس طمتلك قمـفلو اهلل ريض احلورث سمـً سمؿقؿقكي أظمرضملف احللويمؿ . ْف سمَنِ

قملغم ؾملتي أمقلول ملـ  وىمقلؾ: قمغم قمنمة أمقول مـ مؽي،وهل مـطؼي  ،واًمطؼماين

 .اصمـو قمنمىمقؾ:و ،شمًعي ، وىمقؾ:مؽي مـ ـمريؼ مرو، وىمقؾ: ؾمٌعي

وملر  ،( اًمظفلران وملر اًمتـعلقؿ)  سمللم مؽلون هلقوذم طمداهؼ إكلقار: 

 .اًمظفران هق مو يًؿك اًمققم سمقادي وموـمؿي
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ومؽون هلو ذم هذا اعمؽون ُذيمريوت قمظقؿي ومفق اعمؽون إول اًمذي مجعفو  

 سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.

ؾقلف أن اًمذي رد قمغم اًمـٌلل صلغم اهلل قم اًمروايي إظمرى يمه أؾمؾػـووذم 

ـَ  طُمَقْيطِلَى وؾمؾؿ سمؼقًمف: ٓ طموضمي ًمـو ذم ـمعومؽ هلق  ٌْلدِ  سْمل ، وىملول اًْمُعلّزى قَم

 مضللً ومؼللد أروللـو مللـ ظمرضمللً مللو إٓ واًمعؼللد اهلل كوؿمللدشمؽ طللى:طمقي

 يمالمفلؿ همؾلظ ملـ رأى عملو قمـلف اهلل ريض قمٌلودة سملـ ؾملعد ومغضى اًمثالث،

 أرض وٓ سملروللؽ ًمقًللً ًمللؽ، أمّ  ٓ يمللذسمً: اًمؼوهللؾ ًمللذًمؽ ومؼللول، ًمؾـٌللل

 :أي-دوكلف أملؽ وأرض أرولؽ أملف سمظلر قملوّض  يلو: ىمول ًمػظ وذم وهؽ،آسم

 راوللقًو، ـموهعللوً  إٓ مـفللو يللؼمح ٓ واهلل -آسموهللؽ أرض وٓ سملروللؽ ًمقًللً

 . ((دظفم ؾنَّنم زاروكا ٓ تمذهيم)):وىمول اهلل رؾمقل ومتًٌؿ

 يؿزل وٓ سموًمرطمقلؾ يـلودي أن قمـف شمعومم اهلل ريض راومع أسمو أمر إكف صمؿ 

 ومخلرج يؿز، طملم سمؿقؿقكي ًمف ًمقلت راومع أسمو وظمؾػ ،ًؾؿلماعم مـ أطمد هبو

 .قمـوء مؽي ؾمػفوء مـ قمـفو شمعومم اهلل ريض مقؿقكي وًمؼقً هبو،

 ملـ مؽلي أهلؾ ملـ قمـلوء ًمؼقـلو: ىمول قمـف شمعومم اهلل ريض راومع أيب ومعـ

 هذه ؿمئتؿ، مو: هلؿ ومؼؾً وعمقؿقكي، ًمؾـٌل أًمًـتفؿ أذى مـ اعمنميملم ؾمػفوء

 ومقًملقا واعملدة، اًمعفد كؼض شمريدون وأكتؿ، كوضمح سمٌطـ ًالحواًم اخلقؾ واهلل

 .مـؽًلم راضمعلم
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 اًمعلوم ملـ ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل ظمرج: ىمول ؿمفوب اسمـ قمـ

 صده اًمذي اًمشفر هق و ،ؾمٌع ؾمـي اًمؼعدة ذي ذم معتؿراً  احلديٌقي قموم اًمؼوسمؾ

 قملغم مؽلونوهلق  ٍَ َيلْلضمِ  سمؾغلً ذاإ طمتلك ،احللرام اعمًلجد قمـ اعمنميمقن ومقف

 احْلََجللُػ  يمؾفللو إداة ووللع سمللوًمؼرب مللـ اًمتـعللقؿ، مؽللي مللـ أمقللول صمالصمللي

ُس : احْلجَػي) ْ ( سموجلؾلد اعمغطلك أو اًمؼقيلي اجلؾقد مـ اعم ـقع اًمدرع وهق اًمؽمُّ

ٌْؾ  سموجلؾقد، اعمغطوة واًمؽموس اًمدروع اعْمََجونُّ  ملوح واًمـَّ  قمؾقفلو وظمؾلػ ،واًمر 

ـُ  َأْوُس   اًمًققف: اًمرايمى سمًالح ودظمؾ رضمؾ، موهتل ذم إك وري ظَمْقزِم   سْم

 مقؿقكلي إمم يديلف سمللم قمـلف اهلل ريض ـموًملى أيب سملـ ضمعػر سمعٌو ،اًمُؼُرب ذم

ويموكلً أظمتفلو ٓمفلو أؾملهء  -قمؾقف ومخطٌفو اًمعومريي طمزن سمـ احلورث سمـً

 و اعمطؾلى قمٌلد سملـ اًمعٌلوس إمم أمرهلو ومجعؾلً -سمـً قمؿقس قمـلد ضمعػلر 

 و قمؾقلف اهلل صلغم اهلل رؾملقل اًمعٌلوس ومزوضمفلو ،حتتف اًمػضؾ أم ظمتفوأ يموكً

 ىملدمً طمتلك سمحللم ذًمؽ سمعد فسمَنِ  ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اًمـٌل وملىموم ؾمؾؿ

 .واًمٌقفؼل ذم اًمدٓهؾ أظمرضمف احلويمؿ.سمنف هبو ومٌـك ،مقؿقكي
ـْ  َوَأْصَدىَمَفو وذم اًمروض إكػ:  ّؾؿَ َوؾَمل قَمَؾْقلفِ اهلُل  َصلغّم اهللِ   َرؾُمقلِ  قَم

 .ِدْرَهؿٍ  ِموَهيِ  َأْرسَمعَ 

ٌَيَ  َأنّ  وىمد ورد ًْ  َوؾَمّؾؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل  َصغّم  اًمـٌِّّل  ظِمْط  قَملغَم  َوِهلَل  إًَمْقَفلو اْكَتَف

ًْ ، سَمِعػِمَهو ٌَِعػمُ  وَمَؼوًَم  .َوًمَِرؾُمقًمِفِ هللِ  قَمَؾْقفِ  َوَمو اًْم
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سمـ قمٌوس ىملول: عملو أراد قمٌد اهلل قمـ مو اظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت: 

 َأْوُس سمعلٌ  ..اخلروج إمم مؽلي قملوم اًمؼضلقي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

ـُ   وملىموملو أيوملوً  ،وأسمو راومع إمم اًمعٌوس ومزوضمف مقؿقكي، وملوال سمعػمهيه ظَمْقزِم   سْم

وىملد وله سمعلػمهيه، ومًلورا معلف  :سمٌطـ زاسمغ طمتك أدريمفه رؾمقل اهلل سمؼديلد

ضمعؾً مقؿقكي أمرهو إمم مم اًمعٌوس ومذيمر ذًمؽ ًمف، وطمتك ىمدم مؽي وملرؾمؾ إ

مـلزل  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ومجوء رؾمقل اهلل رؾمقل اهلل

 وه.ومزوضمفو إي ،عٌوس ومخطٌفو إمم اًمعٌوساًم

وذم روايي قمـد اسمـ ؾمعد أيضو ىمول: أظمؼمكو حمؿلد سملـ قمؿلر ومعلـ سملـ 

رمحـ قملـ ؾملؾقهن يب قمٌد اًمقمقًك ىموٓ: طمدصمـو موًمؽ سمـ أكس قمـ رسمقعي سمـ أ

سمعٌ أسملو راوملع ورضملال ملـ إك لور  سمـ يًور أن اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

 ومزوضموه مقؿقكي ىمٌؾ أن خيرج مـ اعمديـي.

 

شمضورسمً اًمروايوت ذم زواضمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سملم اعمممـلم مقؿقكي 

ومؼلول ؟ وهق حملرم أم وهلق طملالل ، هؾ شمزوضمفوـً احلورث ريض اهلل قمـفوسم
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 اهلل صلغم اهلل رؾملقل أن قمٌلوس سملـ اهلل قمٌلد وروى اإلموم موًملؽ ذم اعمقـملل:

 أن يـٌغل أطمداً  كعؾؿ ومال ، حمرم وهق احلورث سمـً مقؿقكي شمزوج ؾمؾؿ و قمؾقف

 قمٌلوس ـاسمل ملـ مقؿقكلي ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل سمتزوج أقمؾؿ يؽقن

 طمتك يؿس وٓ يؼٌؾ ٓ وًمؽـ :سملؾموً  اعمحرم سمتزوج كرى ومال ،أظمتفو اسمـ وهق

 اهل.شمعومم اهلل رمحفؿ ومؼفوهـو مـ واًمعومي طمـقػي أيب ىمقل وهق ،حيؾ

ـِ و ـِ  قَم ٌَّوسٍ  اسْم  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقَل  َأنَّ  هريض اهلل قملـف قَم

َج  ًَ  َمْقُؿقَكيَ  شَمَزوَّ  .أظمرضمف اًمٌخوري وؾمؾؿ وأمحد.حُمِْرمٌ  َوُهقَ  وِرِث احْلَ  سمِـْ

َج  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقَل  َأنَّ  وذم ًمػظ قمـد اإلموم أمحد  شَملَزوَّ

ًَ  َمْقُؿقَكيَ   .طَمَرامٌ  َوُهقَ  ؾَمَػِرهِ  ذِم  احْلَوِرِث  سمِـْ
ـْ و ـِ  قَم ٌَّوسٍ  اسْم َج :ىَموَل  قَم ِلُّ  شَمَزوَّ  َوُهقَ  َمْقُؿقَكيَ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ

ًْ  ،طَماَلٌل  َوُهقَ  هِبَو َوسَمـَك ،حُمِْرمٌ  َف  َوَموشَم  .أظمرضمف اًمٌخوري وأمحد. سمَِنِ

ـَ  وقمـد اإلموم أمحد أن ٌَّوسٍ  اسْم  َأنْ  سَمْلؾًمو َيَرى َٓ  يَمونَ  ريض اهلل قمـف  قَم

َج  ضُمُؾ  َيَتَزوَّ َج  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َكٌِلَّ  إِنَّ  :َوَيُؼقُل  ،حُمِْرمٌ  َوُهقَ  اًمرَّ  شَمَزوَّ

ًَ  َمْقُؿقَكيَ    احْلَوِرِث  سمِـْ
ٍ
ُف  ًَمفُ  ُيَؼوُل  سمَِهء صغم  اهلل َكٌِلُّ  ىَمَه  وَمَؾهَّ  ،حُمِْرمٌ  َوُهقَ  َهِ

َتفُ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل  ٌََؾ  ..طَمجَّ   سمَِذًمَِؽ  يَمونَ  إَِذا طَمتَّك َأىْم
ِ
و َأقْمَرَس  ..اعْمَوء  .هِبَ
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ذهلى سملـ قمٌلوس وملـ شمٌعلف أن رؾملقل اهلل صلغم اهلل قمؾقلف  ومعغم هلذا

وؾمؾؿ شمزوج أم اعمممـلم مقؿقكي ريض اهلل قمـفو وهلق حملرم، ويملوكقا ٓ يلرون 

 .حيؾ طمتك يؿس وٓ يؼٌؾ ٓهمػم أكف  سملؾمًو ذم أن يتزوج اعمحرم

ويمؾ روايي قمـ زواج اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمللم اعملممـلم مقؿقكلي 

ومؼلد اكػلر اسملـ قمٌلوس هبلذه  ،رم ومفلل قملـ اسملـ قمٌلوسريض اهلل قمـفو وهقحم

إٓ مللو أظمرضمللف اًمللدارىمطـل مللـ ىمللقل أيب هريللرة يمللذًمؽ همللػم أكللف  اًمروايللوت

 .وعقػ، وإٓ مو ورد قمـ أم اعمممـلم قموهشي ريض اهلل قمـفو

صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ إكله شمزوضمفلو  إمم أن رؾملقل اهلل  وذهب آخرون

 وهق طمالل همػم حمرم، واؾمتدًمقا سمؤت:

            أظمللرج اإلمللوم اًمشللوومعل ذم مًللـده واسمللـ ؾمللعد ذم اًمطٌؼللوت ىمللول: 

ـِ  ؾُمَؾقهنَ  قَمـ َرسمقَعيَ  قمـ موًمٌؽ : ( أظمؼمكو)  ورٍ  سم ًَ  : َي

ٌَ  وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقَل  أنَّ   ملـ وَرضُملالً  َملْقٓهُ  راومع أسمو سَمَع

ضَموهُ  إْكَ ورِ  ًِ  َمْقُؿقَكيَ  وَمَزوَّ ٌَْؾ  ديـيسموعم وُهقَ  احلورِث  سمِـْ لُرَج  أنْ  ىَم ليَ  إمم خَيْ  ، َمؽَّ

 أن ىمٌللؾ وهللقطمالل شمزوضمفللو وؾمللؾؿ قمؾقللف اهلل صللغم أكللف يللدل قمللغم وهللذا) 

 .(حيرم
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ـْ  واًمٌقفؼل واًمـًوهل واًمدار ىمطـل وهمػمهؿ وأظمرج اًمؽممذي  قَم

ـِ  ؾُمَؾْقَهنَ  ورٍ  سْم ًَ ـْ  َي َج : ىَموَل  َراومِعٍ  َأيِب  قَم  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  شَمَزوَّ

ًُ  ،طَماَلٌل  َوُهقَ  هِبَو َوسَمـَك ،طَماَلٌل  َوُهقَ  َمْقُؿقَكيَ  ؾُمقَل  َأَكو َويُمـْ  .سَمْقـَُفَه  ومِقَه  اًمرَّ
ـْ وذم صحقح اإلموم مًؾؿ واسمـ موضمي واسمـ طمٌون وهمػمهؿ   َيِزيدَ  قَم

ـِ  ََصؿ   سْم ْٕ صَمْتـِل ىَمْوَل: ا ًُ  َمْقُؿقَكيُ  طَمدَّ  قَمَؾْقفِ صغم اهللُ  اهلل َرؾُمقَل  َأنَّ  احْلَوِرِث  سمِـْ

ضَمَفو َوؾَمؾَّؿَ  ًْ  :ىَموَل  ،طَماَلٌل  َوُهقَ  شَمَزوَّ ـِ  َوظَموًَميَ  ظَموًَمتِل َويَموَك ٌَّوسٍ  اسْم  .قَم

وقمـد اإلموم مًؾؿ سمعد أن ذيمر روايي سمـ قمٌوس ذم أكلف صلغم اهلل قمؾقلف 

ـُ  َزادَ : وؾمؾؿ شمزوج وهق حمرم ًُ  ُكَؿػْمٍ  اسْم صْم ْهِريَّ  سمِفِ  وَمَحدَّ يِن  وَمَؼوَل  اًمزُّ  َيِزيلدُ  َأظْمؼَمَ

ـُ  ََصؿ   سْم ْٕ فُ  ا  . طَماَلٌل  َوُهقَ  َكَؽَحَفو َأكَّ

ىمللول: أظمؼمكللو حمؿللد سمللـ قمؿللر، طمللدصمـو وأظمللرج سمللـ ؾمللعد ذم اًمطٌؼللوت 

مقؾمك سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ قمـ أسمقف ىمول: شمزوضمفو رؾمقل اهلل ذم ؿمقال وهلق 

 طمالل قموم اًمؼضقي وأقمرس هبو سمنف وشمقومقً سمنف.

ىملول: دظمؾلً قملغم صلػقي سمـلً ؿملقٌي قمجلقز قمـ مقؿقن سمـ مفلران و

يمٌػمة ومًلًمتفو: أشمزوج رؾمقل اهلل مقؿقكلي وهلق حملرم؟ ومؼوًملً: ٓ واهلل ًمؼلد 

 .أظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوتشمزوضمفو وإهنه حلالٓن. 
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قمـ قمطوء اخلراؾموين ىمول: ىمؾً ٓسمـ اعمًقى وأظمرج اسمـ ؾمعد يمذًمؽ 

ومؼول: يمذب خمٌثلون، إن قمؽرمي يزقمؿ أن رؾمقل اهلل شمزوج مقؿقكي وهق حمرم 

 اذهى إًمقف ومًٌف، ؾملطمدصمؽ، ىمدم رؾمقل اهلل وهق حمرم ومؾه طمؾ شمزوضمفو.

ـْ وأظمرج اإلموم امحد ذم مًـده:  ٌَْقفِ  قَم ـِ  ُك ـَ  قُمَؿرَ  َأنَّ  َوْهٍى  سْم ٌَْقدِ  سْم  اهلل قُم

َج  َأنْ  َأَرادَ  َث  قَمـْفُ ريض اهلُل  قُمْثَهنَ  َأنَّ  َوَزقَمؿَ  ،َأسَمونُ  وَمـََفوهُ  حُمِْرمٌ  َوُهقَ  اسْمـَفُ  ُيَزو   طَمدَّ

ـْ  َٓ  َيـْؽُِح  َٓ  اْدُْحِرمُ :))ىَموَل  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقلِ  قَم  .((ُيـْؽُِح  َو

وىمد رد اًمؼوهؾقن سموًمؼقل إول هذا احلديٌ سملن اعمراد سموًمـؽوح هـو هق 

 اًمقطء، وهق سمعقد.

، أي ٓ يتزوج ُيـِْؽُح  َٓ وَ  َيـِْؽُح  َٓ ومعتؿد اإلموم اًمشوومعل أكف اعمحرم 

 وٓ يزوج وٓ يقيمؾ مودام حمرمًو سمحٍ أو قمؿرة.

ـُ  ؾَمِعقدُ : ( أظمؼمكو)  ىمول اإلموم اًمشوومعل ذم مًـده: َؾَؿيَ  سم ًْ  قمـ َم

ـِ  إؾْمهقمقَؾ  ـِ  ؾَمعقد قمـ ُأَمْقيَ  سم قَِّى  سم ًَ  : ىمول اعُم

 وَهق إٓ َكيَ َمْقُؿق وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقُل  َكَؽَح  مو وُماَلنَ  َوِهؿَ  - 

: ىملول سملؾ، احللديٌ هذا ذم اًمقاهؿ ؾمؿوسم اعمًقى سمـ ؾمعقد يٍمح مل)  طَماَلٌل 

 روى اًمذي وهؿ ىمول سمؾ هذا يكم اًمذي احلديٌ ذم سمف يٍمح مل ويمذًمؽ ومالن

 قمٌلوس ٓسملـ إضملالًٓ  ذًملؽ ومعؾ وإكه ،حمرم وهق مقؿقكي كؽح اهلل رؾمقل أن

 اسملـ وهلق ،اًم لحوسمي وأضملؾ هفووقمؾه إمي ومؼفوء أيمؼم مـ هق إذ معف وشملدسموً 
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 وًمؽلـ إكًلون يملؾ وملقق احللؼ إن كعلؿ :وؾملؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقُل  قمؿ

 ملو قملغم يملون وإن قمٌلوس واسملـ ،وًمطلػ وطمقوء ورومؼ أدب ذم إىمراره يـٌغل

 واًمزًملؾ اًملقهؿ إًمقف يتنب أن يؿـع ٓ هذا ومنن ..وأضمؾ اًمعظؿي مـ وصػـو

 اسمـ ؾمؿوسم سح وىمد ،يـًك أو ًفقي ٓ مـ ضمؾ ،ًمرؾمقًمف أو هللَّ اًمع ؿي ومنن

 :ىملول قمٌلوس اسملـ قمـ ًمألصقل اجلومع اًمتوج ومػل ،أظمرى روايوت ذم قمٌوس

- وهؿ اعمًقى سمـ ؾمعقد وىمول ،اخلؿًي رواه ،حمرم وهق مقؿقكي اًمـٌل شمزوج

 أسملق ملـفؿ اًملذيـ احللديٌ رواة قملـ سمف إلكػراده ذًمؽ ذم قمٌوس اسمـ - يمعؾؿ

 اهلل صلغم اًمـٌلل شمزوضمـلل: قمـفلو اهلل ريض ىموًملً ومؼلد ،كػًفو ومقؿقكي راومع

  اهل ( يمتػ سمنف طمالٓن وكحـ وؾمؾؿ قمؾقف

 ؿ هق اخلطل. واًمقه

 صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ مـفللو أكللف هللق: ومقتٌلللم مللـ ذًمللؽ أن اًم للحقح

وهق طمالل، ومؾؿ يؼؾ سملكف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ شمزوج حمرم إٓ اسملـ  شمزوضمفو

مللـ ىمللقل أيب هريللرة  قمٌللوس ريض اهلل قمللـفه، وإٓ مللو أظمرضمللف اًمللدارىمطـل

ـَدِ  ذِم مو وَ ، يمه أؾمؾػـو يمذًمؽ همػم أكف وعقػ ًْ ٌَّزارِ  ُم ـْ  اًْم ٌِ  ِم لوٍق  طَمِدي  َمْنُ

ًْ ، قَمـَْفواهلُل  َريِضَ  َوقَموِهَشيَ   َوُهلقَ  َوؾَمّؾؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل  َصغّم اهللِ   َرؾُمقُل  شَمَزّوَج  ىَموًَم

ْ  َوإِنْ  حُمْلِرمٌ  َوُهلقَ  َواطْملَتَجؿَ  حُمِْرمٌ  ٌِ  َهلَذا ذِم  يَمرْ شُملذْ  مَل  وَمـَِؽوطُمَفلو َمْقُؿقَكليُ  احْلَلِدي

ٌٌ  َوُهللقَ  َأَراَدْت  ،وٓ خيػللك صللغر ؾمللـ اسمللـ قمٌللوس ريض اهلل  هَمِريللٌى  طَمللِدي
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قمـفو، ويمؾ ذًمؽ يرد إذا قمؾؿـو أن صوطمٌي اًمشلن وهلل أم اعملممـلم مقؿقكلي 

ريض اهلل قمـفو هل اًمتل حتدصمً قملـ كػًلفو سمللن رؾملقل اهلل صلغم اهلل قمؾقلف 

زوضمف ومهو طمالٓن يمه شمؼدم ذم روايي اإلموم مًؾؿ ىمريًٌو، وٓ أطمد وؾمؾؿ شم

أقمرف سموًمشخص مـ كػًف، يمه أن يزيد سمـ إصؿ يملون ذم طمجرهلو يمله ذم 

 مًـد اإلموم أمحد .

صمؿ أن اسمـ قمٌوس ريض اهلل قمـلف وأرولوه أىملّر سملزواج اًمـٌلل صلغم اهلل 

ل، ومؼلد أظملرج قمؾقف وؾمؾؿ مـ أم عمممـلم مقؿقكي ريض اهلل قمـفو وهلق طملال

ـِ  ذِم  اًمدار ىمطـل ـَ ًّ ـْ ذم سموب اعمفر  اًم ؾَْملَقدِ  َأيِب  ـَمِريِؼ  ِم ْٕ ـْ  قُملْرَوةَ  َيتِلقؿِ  ا  َوِمل

ـْ  اًْملَقّراِق  َمَطلرٍ  ـَمِريِؼ  ـْ  قِمْؽِرَمليَ  قَمل ـِ  قَمل ٌّلوسٍ  اسْمل  قَمَؾْقلفِ اهلُل  َصلغّم  اًمـٌِّلّل  َأنّ  قَم

هِ  ًمِِرَواَيليِ  ُمَقاومَِؼليٌ  قَمـْلفُ  اًمّرَواَيليُ  وَمَفلِذهِ  ،طَملاَلٌل  َوُهقَ  َمْقُؿقَكيَ  شَمَزّوَج  َوؾَمّؾؿَ   هَملػْمِ

ٌَيٌ  وَمنهِّنَو، قَمَؾْقَفو وَمِؼْػ  ـْ  هَمِري ـِ  قَم ٌّوسٍ  اسْم  .قَم

ويملله أن أم اعمللممـلم مقؿقكللي ريض اهلل قمـفللو وأروللوهو ظموًمللي اسمللـ 

قمٌوس.. ومفل يمذًمؽ ظموًمي يزيد سمـ إصؿ يمذًمؽ وهق اًمذي أظمؼم أن اًمـٌل 

وهق طمالل، وهبذا ُيرد اؾمتدٓل مـ يؼلقل أن  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ شمزوضمفو

اسمـ قمٌوس يمون ىمريٌلو ملـ أم اعملممـلم مقؿقكلي ٕهنلو ظموًمتلف، إذ ان يزيلد سملـ 

 إصؿ يمذًمؽ يمؾـً ظموًمتف وظموًمػ اسمـ قمٌوس.
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 يتللول ملـ ؿملققظمـو ملـ يمون اًمًفقكم، يمالم وذموذم اًمًػمة احلؾٌقي: 

 ومل احللرام، اًمٌؾلد وذم احلرام اًمشفر ذم أي: حمرموً  شمزوضمفو: قمٌوس اسمـ ىمقل

 قمػلون سملـ قملثهن ذم سمؼقًملف اًمشلوقمر ذًملؽ أراد يمله أي سملوحلٍ، اإلطملرام يرد

 :قمـف شمعومم اهلل ريض

 حمرملوً  اخلؾقػلي قمػون اسمـ ىمتؾقا

 

 مؼتلللقًٓ  مثؾلللف أر ؾلللؿوم ورقملللوً 

َٓ  ِمْثَؾفُ  َأرَ  وَمَؾؿْ  َوَدقَمو وذم اًمروض إكػ:-   -خَمُْذو

 .اهل.اًمًفقكم يمالم هذا .اًمتنميؼ مأيو ذم ىمتؾ ومنكف طمرام، ؿمفر ذم أي
 

يموكللً أم اعمللممـلم مقؿقكللي ريض اهلل قمـفللو وأروللوهو ؿمللديدة اعمتوسمعللي 

ريض اهلل قمـلف أن رؾملقل اهلل  ًمؾـٌل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ، ومعلـ اسملـ قمٌلوس

سمقلـه هلق قمـلد مقؿقكلي إذ ىمرسملً إًمقلف ظمقاكلًو قمؾقلف حللؿ  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

ى، ومؾه أراد أن يليمؾ ىموًمً مقؿقكي: يو رؾمقل اهلل شمدري مو هذا؟ ىمول: ٓ، و

ه اًمػضلؾ سملـ قمٌلوس وقمـلد ،ىموًمً: هذا حلؿ ولى، ىملول: هلذا حللؿ مل آيمؾلف

 ،أظمتفلوًمٌوسمي سمـً احلورث لم اًمػضؾ ومٕهنه أوٓد أظمتفو  -وظموًمد سمـ اًمقًمقد

ًمد سمـ وهل زوضمي اًمعٌوس، وًمٌوسمي اًم غرى وهل قم هء سمـً احلورث أم ظمو

وامرأة أظمرى، ومؼول ًملف ظموًملد: يلو  -مجعلمًمقًمقد سمـ اعمغػمة ريض اهلل قمـفؿ أا
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رؾمقل اهلل أطمرام هق؟ ىمول: ٓ، وىمول: يمؾقا، ومليملؾ اًمػضلؾ وظموًملد واعملرأة، 

وىموًمً مقؿقكي: أمو أكو ومال آيملؾ ملـ رء مل يليملؾ مـلف رؾملقل اهلل، صلغم اهلل 

وهملػمهؿ سملًمػلوظ  ظ، وأظمرضمف اًمٌخوري ومًؾؿ وأمحدأظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت هبذا اًمؾػقمؾقف وؾمؾؿ.

)أمو أكو ومال آيمؾ مـ رء مل يليملؾ مـلف رؾملقل اهلل، صلغم اهلل قمؾقلف : دون اًمزيودة إظمػمة ذم ىمقل مقؿقكيو خمتؾػي

 .وؾمؾؿ(

وىمد يمون رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يغتًؾ معفو مـ إكلوء واطملد  

عمممـلم أم ؾمؾؿي وهمػمهـ ريض اهلل يمه يمون يػعؾ مع أم اعمممـلم قموهشي وأم ا

ـْ قمـفـ أمجعلم، وم ًْ  ريض اهلل قمـفو قَموِهَشيَ  َع ـُْت :))ىَموًَم  َوَرُشةوُل  َأَكا َأْؽَتِسُل  ـُ

 .أظمرضمف اًمٌخوري وأمحد(( َواِحدٍ  إَِكا ٍ  ِمنْ  َوَشؾَّمَ  َظَؾْقهِ صذ اهللُ  اهلل

ـْ  و ًِ  َزْيـََى  قَم ـْ  ؾَمَؾَؿيَ  ُأم   سمِـْ ـْةُت و ىموًمً:))يض اهلل قمـفر ؾَمَؾَؿيَ  ُأم   قَم  ـُ

َم إَِكا ٍ  َظَؾْقهِ صذ اهللُ  َأَكا َوافـَّبِي   َأْؽَتِسُل  ـَاَبة ِمنْ  َواِحدٍ  َوَشؾَّ  اًمٌخوري وأظمرضمف .((ِاْْلَ

 .أمحد

ـِ و ـِ  قَمللل ٌَّلللوسٍ  اسْمللل ـْ  ريض اهلل قملللـفه قَم  ريض اهلل قمـلللف َمْقُؿقَكللليَ  قَمللل

 ًْ ـُْت :))ىَموًَم  ((َواِحةدٍ  إَِكةا ٍ  ِمنْ  َوَشؾَّمَ  َظَؾْقهِ صذ اهللُ  اهلل َوَرُشوُل  َأَكا َأْؽَتِسُل  ـُ

 .أظمرضمف اإلموم أمحد
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ـْ وذم اًمٌخوري  ـِ  قَم ٌَّوسٍ  اسْم ِلَّ  َأنَّ ريض اهلل قمـفه  قَم  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ

اَلنِ  يَموَكو َوَمْقُؿقَكيَ  َوؾَمؾَّؿَ  ًِ ـْ  َيْغَت   ِم
ٍ
 .َواطِمدٍ  إَِكوء

اهلل قمـفو وأرووهو ؾملٌوىمي ذم ومعلؾ وىمد يموكً أم اعمممـلم مقؿقكي ريض 

َللو ومعـفللو ريض اهلل قمـفللو وأروللوهو ،اخلللػم ًْ  َأهنَّ  أو إمللي: أي - َوًمِقللَدةً  َأقْمَتَؼلل

 َذًمِلَؽ  وَملَذيَمَرْت  َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقلِ  َزَمونِ  ذِم  -اعمؿؾقيمي اجلوريي

 َأقْمَظلؿَ  يَملونَ  َأظْمَقاًَملِؽ  َأقْمَطْقتَِفلو قْ ًَمل وَمَؼلوَل  ،َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل ًمَِرؾُمقلِ 

ضَْمِركِ   .أظمرضمف مًؾؿ. ِٕ

حمؿلد قملـ أسمقلف ىملول: ؾمللل ضمعػر سمـ  وقمـد اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت قمـ

مقؿقكي قمـ ضموريي هلو ومؼوًمً: أقمتؼتفو. ومؼول: ىمد  رؾمقل اهلل صغم قمؾقف وؾمؾؿ

 وًمق يمـً ووعتفو ذم ذي ىمراسمتؽ يمون أمثؾ. ،يموكً ضمؾدة

و ذم سمعض إطمقون رء ملـ اًمغلػمة اًمتلل شمـتلوب سمـلوت ورسمه فمفر مـف

 ذات ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل ظمرج: ىموًمً قمـفو اهلل ريضآدم، ومعـفو 

 ومؼول أومتح أن وملسمقً ..يًتػتح ومجوءه ،اًمٌوب دوكف وملهمؾؼً ،قمـدي مـ ًمقؾي

 ومؼلول ،ًمقؾتلل ذم أزواضملؽ إمم شملذهى: ًمف ومؼؾً ((ل ؾتحت أٓ أؿسؿت)):

كظروا و. وملأظمرضملف احللويمؿ ذم اعمًلتدرك(( بةول من حؼـا وجدت فؽن و ؾعؾت ما)):

، مل يـفرهللو ومل يزضمرهللو إكلله ىمللول صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ إمم أدسمللف ورمحتللف

 ((.ل ؾتحت أٓ أؿسؿت)):هلو
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ـ أهللؾ شمًللعك ذم ختػقللػ أٓم قمللويموكللً ريض اهلل قمـفللو وأروللوهو 

ـْ ومَ ، ؾمؾؿاإلؾمالم سمه شمعؾؿتف مـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف و ـِ  َأْزَهرَ  َع  ؾَملِعقدٍ  سْم

ـْ  ٌْد قَم ـِ قَم مْحَ ـِ  اًمرَّ وِهِى  سْم ًَّ ـِ  اًم اَلًمِقَّليِ  َمْقُؿقَكليَ  َأظِمل اسْم
لفُ  اهْلِ صَملفُ  َأكَّ  َمْقُؿقَكليَ  َأنَّ  طَمدَّ

 ًْ ـَ  َيو :ًَمفُ  ىَموًَم َٓ  َأظِملل اسْمل  ؟َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اهلل َرؾُملقلِ  سمُِرىْمَقليِ  َأْرىِمقلَؽ  َأ

 ًُ ًْ  سَمللغَم  :ىُمْؾلل للؿِ  :ىَموًَملل ًْ ـْ  َيْشللِػقَؽ  اهللوَ  َأْرىِمقللَؽ  اهلل سمِ   يُمللؾ   ِملل
ٍ
 َأْذِهللْى  ومِقللَؽ  َداء

ٌَوَس  ًَ  َواؿْمِػ  اًمـَّوسِ  َربَّ  اًْم وذِم  َأْك َّٓ  ؿَموذِمَ  َٓ  اًمشَّ ًَ  إِ اسمـ ؾملعد  اإلموم أمحد أظمرضمف.َأْك

 .ذم اًمطٌؼوت

ملؾ ويموكً ريض اهلل قمـفو وأرووهو ٓ يؿـعفو قمـ احللؼ رء وملال دمو

يزيد سملـ وٓ حتويب ذم احلؼ واًمنمع أسمدًا وًمق يمون ذم أىمرب اًمـوس إًمقفو، ومعـ 

 -أي َخر  – قمؾقفو ومقضمدت مـف ريح ذابإصؿ أن ذا ىمراسمي عمقؿقكي دظمؾ 

وكك، أو ؿافةةت يطفةةروك، ٓ فةةئن ل ختةةرج إػ ادسةةؾؿغ ؾقجؾةةدومؼوًمللً:))

 .أظمرضمف اسمـ ؾمعد((. بقتي أبداً  تدخل ظع

قمـفو وأرووهو حموومظي قمغم آداب اًمنمع واًمديـ وًمق ويموكً ريض اهلل 

مقؿقكلي  قملـ عـ مقؾمك سمـ أيب قموهشي قمـ رضمؾوم، كرىذم أصغر إمقر ومقه 

إن اهلل ٓ َيةةب ))أهنللو أسمٍمللت طمٌللي رمللون ذم إرض وملظمللذهتو وىموًمللً:

 .أظمرضمف سمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت. ((افػساد
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رملل سملوًمؽثػم ذم رسمه كومل سمعلد ان كشلٌع، ومه طموًمـو اًمققم مع سمؼقي اًمطعلوم

 ويمثػم مـ إمي ضمققمو ٓ ذدون ـمعومًو. ،اًمؼهمي وٓ كٌوزم

وىمد كول طمؼم إمي وشمرمجون اًمؼرآن قمٌلداهلل سملـ قمٌلوس ذف اًملدقموء 

، ومؼلد يملون اسملـ قمٌلوس وسمًلٌٌفو مـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم سمقتفو

ًا وهق صغػم، ريض اهلل قمـفه يٌقً ذم سمقً ظموًمتف مقؿقكي ريض اهلل قمـفو يمثػم

طمتك ضموءت اًمؾقؾي اًمتل ومتح ًمف ومقفو اًمٌوب سمؼميمي أم اعمممـلم مقؿقكي ريض اهلل 

 اسمـللي مقؿقكللي سمقللً ذم يمـللً :ىمللول ريض اهلل قمللـفه قمٌللوس سمللـ عللـومقمـفللو، 

 مةن:))ومؼلول ،ـمفلقره ؾملؾؿ و قمؾقلف اهلل صغم اهلل ًمرؾمقل ًُ عْ َو قَ ومَ  ،احلورث

 وظؾؿةه افةدين يف ؾؼفةه افؾفم:))ومؼول ،اهلل قمٌد :مقؿقكيُ  ومؼوًمً ((هذا وضع

 أظمرضمف احلويمؿ واسمـ أيب ؿمقٌي واسمـ طمٌون.((. افتلويل

 مةةن)): ؾملؾؿ و قمؾقللف اهلل صلغم اًمـٌللل ومؼلول وذم روايلي قمـلد اًمطللؼماين:

ْفةهُ  مَّ افؾف )): وىمول مـؽٌل قمغم وميب ،أكو: قمٌوس اسمـ ىمول ؟ ((وضعه  يِف  َؾؼِّ

ينِ  ْؿهُ  افدِّ  ((.افتَّْلِويَل  َوَظؾِّ

ـْ  اإلموم أمحد:وذم رويي  ـِ  ؾَمِعقدِ  قَم ٌَلػْمٍ  سْمل ـِ  ضُم ـِ  قَمل ٌَّلوسٍ  اسْمل ريض اهلل  قَم

 َمـِْؽٌِلل قَمغَم  َأوْ  يَمتِِػل قَمغَم  َيَدهُ  َوَوعَ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقَل  َأنَّ  قمـفه

ْفهُ  مَّ افؾف:))ىَموَل  صُمؿَّ  ؾَمِعقدٌ  ؿَمؽَّ  ينِ  يِف  َؾؼِّ ْؿهُ  افدِّ  .((افتَّْلِويَل  َوَظؾِّ
ْفهُ  مَّ افؾف:))ىَموَل  وذم روايي اإلموم اًمٌخوري ينِ  يِف  َؾؼِّ  .((افدِّ
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ـْ وذم روايي اًمٌخوري وأمحد  ـِ  قَم ٌَّوسٍ  اسْم ـِل ىَموَل  ريض اهلل قمـفه قَم  َولؿَّ

ْؿهُ  مَّ افؾف:))َوىَموَل  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل   ((.اْفؽَِتاَب  َظؾِّ

ْؿهُ  مَّ افؾف))وذم روايي قمـد اًمٌخوري أيضًو: ْؽَؿةَ  َظؾِّ  ((احْلِ
ْفهُ  مَّ افؾف:))ىَموَل  وذم روايي قمـد مًؾؿ  .((َؾؼِّ

وىمد يموكً أم اعمممـلم مقؿقن سمـً احلورث ريض اهلل قمـفو وأرولوهو  

 إؾملحوق أيب علـًمقملي ٓهلؿ، وم اهللؾفلو وٓ شملظملذهو ذم شمـٍم احلؼ سمؼقهلو وومع

لمَ  إمم قملكمٌ  ؾملور عملو: ىمول اًمعومري يمؾقى سمـ ضمري قمـ  ،اًمؼتلول يمرهلً ِصلػ 

 ىمؾلً ؟ أكلً ممـ: ومؼوًمً ،احلورث سمـً مقؿقكي قمغم ومدظمؾً ،اعمديـي وملشمقً

 قملغم رطمٌلو: ىموًملً ،قملومر سمـل مـ: ىمؾً ؟ أهيؿ مـ :ىموًمً ،اًمؽقومي أهؾ مـ

لمَ  إمم قملكم ؾمور: ىمؾً: ىمول ؟سمؽ ضموء مو دملء ،ىمرب قمغم ىمرسمو و رطمى  ِصلػ 

 ،كعلؿ: ىمؾلً: ىملول ؟ سمويعتلف يمـلًأ ىموًملً ،هـلو هو إمم ومجئـو اًمؼتول يمرهً و

أظمرضملف احللويمؿ ذم (( بةه ضةل ٓ و ضةل مةا اهلل ؾةو معةه ؾؽن إفقه ؾارجع:))ىموًمً

 . اعمًتدرك

وًمؼد اسمتدأ اعمرُض رؾمقَل اهلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ واسمتدأشملف إؿملورت 

اًمًللػر إمم اًمرومقللؼ إقمللغم وهللق ذم سمقللً اًمًللقدة مقؿقكللي ريض اهلل قمـفللو 

ٌَْقللدُ ومعللـ وأروللوهو،  ـُ  اهلل قُم ٌْللدِ  سْملل ـِ  اهلل قَم ٌَلليَ  سْملل  ريض اهلل قمـفللو قَموِهَشلليَ  َأنَّ  قُمْت
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شْمللفُ  ًْ  َأظْمؼَمَ ُل :))ىَموًَملل  َبْقةةِت  يِف  َوَشةةؾَّمَ  َظَؾْقةةهِ صةةذ اهللُ  اهلل َرُشةةوُل  اْصةةَتَؽى َمةةا َأوَّ

َض  َأنْ  َأْزَواَجهُ  َؾاْشَتْلَذنَ  َمْقُؿوَكةَ   .أمحدو ؿمًؾأظمرضمف (( َفهُ  َؾَلِذنَّ  َبْقتَِفا يِف  ُيَؿرَّ

ـْ و ًْ  ريض اهلل قمـفو قَموِهَشيَ  قَم  َظَؾْقهِ صذ اهللُ  اهلل َرُشوُل  َمِرَض  َدَّا:))ىَموًَم

َض  َأنْ  كَِساَ هُ  َؾاْشَتْلَذنَ  َمْقُؿوَكةَ  َبْقِت  يِف  َوَشؾَّمَ  أظمرضمف اإلموم (( َفهُ  َؾَلِذنَّ  َبْقتِي يِف  ُيَؿرَّ

 .أمحد

ـْ  ًِ  َأؾْمَهءَ  قَم ًْ  ـفوريض اهلل قم قُمَؿْقسٍ  سمِـْ ُل :))ىَموًَم  َرُشةوُل  اْصةَتَؽى َما َأوَّ

 ((َظَؾْقةهِ  ُأْؽِؿةيَ  َحتَّةى َمَرُضةهُ  َؾاْصةَتدَّ  َمْقُؿوَكةةَ  َبْقِت  يِف  َوَشؾَّمَ  َظَؾْقهِ صذ اهللُ  اهلل

 .أظمرضمف اإلموم أمحد

وشمللقذم رؾمللقل اهلل صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ واكتؼللؾ إمم اًمرومقللؼ إقمللغم، 

حلللورث ريض اهلل قمـفللو صللوسمرة حمتًللٌي، وسمؼقللً أم اعمللممـلم مقؿللقن سمـللً ا

 ،وؿموريمً ذم كنم اًمدقمقة اإلؾمالمقي واًمٌالغ قمـ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

ػم ملـ أطموديلٌ إطمؽلوم ثلومؼد روت قملـ اًمـٌلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ اًمؽ

 اًمػؼفقي.

وىمد متقزت أم اعمممـلم مقؿقكي ريض اهلل قمـفو وأرووهو سملن رؾمقل اهلل 

مل يتلزوج صلغم اهلل قمؾقلف  :أي ،مل يتلزوج همػمهلو قمؾقفلوصغم اهلل قمؾقف وؾملؾؿ 

ومؼد يموكً آظمر كًوهف مـ طمقٌ اًمزواج، يمه  ،وؾمؾؿ سمعد اًمًقدة مقؿقن أطمداً 

 أكف آظمر مـ حلؼ سمف مـ زوضموشمف ريض اهلل قمـفو وأرووهو.
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 ًملف،ريض اهلل قمـفو وأرووهو قموسمدة هلل متٌتؾي مقؿقكي سمؼقً أم اعمممـلم 

أظمؼمكو اًمػضؾ سمـ ديمللم، طملدصمـو قمؼٌلي سملـ وهلى ومػل اًمطٌؼوت ٓسمـ ؾمعد: 

اًمعللومري اًمٌؽللوهل ىمللول: أظمللؼمين يزيللد سمللـ إصللؿ ىمللول: رأيللً أم اعمللممـلم 

؟  اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ، ومًللًمً قمؼٌلي مِلَ غممقؿقكي حتؾؼ رأؾمفو سمعد رؾمقل اهلل ص

 ؾ.تُّ ٌَ ومؼول: أراه شمَ 

ًمتٌتؾ هلق اًمرهمٌلي قملـ اًمـؽلوح، وًمقس هذا مـ اًمتٌتؾ اعمـفل قمـف: ٕن ا

ـْ وىمد ورد ومقف اًمـفل، وم ـِ  ؾَمْعدِ  َع أكلف ؾمللل اًمًلقدة قموهشلي ريض اهلل  ِهَشلومٍ  سْم

ـْ  َأؾْمَلًَمِؽ  َأنْ  ُأِريدُ  إيِن   ، ومؼول:قمـفو ٌَتُّؾِ  قَم ـَ  وَمَه  اًمتَّ ًْ  ؟ومِقلفِ  شَمَرْي  شَمْػَعلْؾ  وَملاَل  :ىَموًَمل

ًَ  َأَمللو ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڱ چ  :َيُؼللقُل  َوضَمللؾَّ  قَمللزَّ  اهلل ؾَمللِؿْع

 {٥٥الرعد: } چڻ  ۀ

ٌَتَّْؾ  وَماَل   .أظمرضمف اإلموم أمحد. شَم

ًمؽللـ ومعللؾ أم اعمللممـلم اًمًللقدة مقؿقكللي ريض اهلل قمـفللو وأروللوهو ٓ 

ٕن زوضموشملف و ومؼد شمزوضمً اًمـٌل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ: يـطٌؼ قمؾقف ذًمؽ:

ف اًمرهمٌلي قملـ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ٓ ذقز هلـ اًمزواج سمعده، وإكه اعمـفل قمـل

 اًمـؽوح مـ أصؾف.
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وظمرضمً أم اعمممـلم مقؿقكي ريض اهلل قمـفو وأرووهو ًمتلديلي مـوؾملؽ 

 ملقٓه يمريلى هأرؾمؾ اسمـ قمٌلوس ريض اهلل قملـفواحلٍ وشمقضمفً إمم مؽي، 

ومؾللؿ أزل  ،ومعـللف ىمللول: سمعثـللل اسمللـ قمٌللوس أىمللقد سمعللػم مقؿقكلليًمقؼللقد سمعػمهللو، 

 .ؾمعد ذم اًمطٌؼوت أظمرضمف اسمـ أؾمؿعفو هتؾ طمتك رمً مجرة اًمعؼٌي.

         وصمؼللؾ هبللو اعمللرض وهللل ذم مؽللي، ومؼوًمللً هلللؿ: ،وذم طمجفللو مروللً

: ٕن اًمـٌلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ ((ِبةا أموت ٓ ؾن  مؽة من أخرجو ))

اعمقولع اًملذي  (،فَهِ )، ومحؿؾقهو طمتك أشمقا هبو أظمؼمهو أهنو ٓ متقت سمؿؽي

وموظمتلورت هلذا اعمقولع ًمؾـٌلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ هبلو،  يمون أول دظملقلٍ 

ؼ إقملغم، ومجوءهتلو ًمالكتؼول إمم اًمرومق -يمريوت قمظقؿياًمذي هلو ذم ذُ -اعمٌورك 

وهل ذم ؿمقق قمظقؿ ًمؾؼوء زوضمفو رؾمقل  ،ور اًمتل ـموًمً قمؾقفوؾموقمي آكتظ

 ومؾحؼً سمف ذم ومرح وهور سمًوقمي اًمؾؼوء. ،اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

ومعلـ يزيلد سملـ ٍ، وهل طموًمؼلي ؿملعرهو ذم احلل ودومـً سمٌـػس اعمقوع

إصؿ ريض اهلل قمـف ىمول: دومـو مقؿقكلي سمنلف ذم اًمظؾلي اًمتلل سمـلك هبلو ومقفلو 

أظمرضملف اسملـ ؾملعد ذم .رؾمقل اهلل، ويموكً يلقم موشملً حمؾقىملي ىملد طمؾؼلً ذم احللٍ

 .اًمطٌؼوت

ؾمـي صمالصمي وؾملتلم ملـ اهلجلرة  ريض اهلل قمـفو وأرووهو ويموكً ووموهتو

سمرضمللول صمؼللوت قمللـ حمؿللد سمللـ روى اًمطللؼماين ومؼللد هللل( قمللغم اًم للحقح، 63)
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ىمول: موشمً مقؿقكي سمـً احللورث زوج رؾملقل  -رمحفه اهلل شمعومم  -إؾمحوق 

يلقم اكتفلى ومقلف ، وهق ؾمـي صمالث وؾمتلم قموم احلرةوؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم اهلل 

 .اًمشوم أيوم يزيد سمـ معوويي ويمون ذًمؽ ذم طمرة اعمديـي قمًؽرُ 

وملع يملؼم ؾملـفو   ؾملـي،لمصمهكللم أو إطملدى وصمهكلويمون قمؿرهلو آكلذاك 

  ىمقيي يملهنو ؿموسمي قمؾقفو روقان اهلل شمعومم، يموكً ضمؾدة

 يزيلد سملـ معوويلي، يمله زملـشمقومقً ؾمـي إطمدى وؾملتلم ذم وىمقؾ: أهنو 

 .ومهٓسمـ ؾمعد وهمػم ذم اًمطٌؼوت أظمرج ذًمؽ احلويمؿ قمـ اسمـ قمؿر، ويمه

 ، يمه ذم ؾمػمة اسمـ يمثػم.ؾمتلم ؾمـي: وىمقؾ

، يملله ذم ؾمللً وؾمللتلم ؾمللـيوىمقللؾ:  ،إطمللدى وَخًلللم ؾمللـيوىمقللؾ: 

 آؾمتقعوب ٓسمـ قمٌداًمؼم.

 وهل آظمر مـ موت مـ كًوهف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يمه أؾمؾػـو.

ـْ و  قَم
ٍ
َكو ىَموَل  قَمَطوء ـِ  َمعَ  طَمَيْ ٌَّلوسٍ  اسْمل  َمْقُؿقَكليَ  ضِمـَلوَزةَ ريض اهلل قمـلف  قَم

َف  ـُ  وَمَؼوَل  سمَِنِ ٌَّوسٍ  اسْم ِل   َزْوضَميُ  َهِذهِ  قَم  َروَمْعلُتؿْ  وَملنَِذا َوؾَملؾَّؿَ  فِ قَمَؾْقلصلغم اهلُل  اًمـٌَّ

َٓ  شُمَزقْمِزقُمقَهو وَماَل  َكْعَشَفو  .أظمرضمف اًمٌخوري وأمحد. َواْروُمُؼقا شُمَزًْمِزًُمقَهو َو

ـُ  وَمَؼوَل وذم روايي قمـد اإلموم أمحد:  ٌَّلوسٍ  اسْمل  َروَمْعلُتؿْ  إَِذا َمْقُؿقَكليُ  َهلِذهِ  قَم

َٓ  شُمَزقْمِزقُمقَهو وَماَل  َكْعَشَفو  .شُمَزًْمِزًُمقَهو َو
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اسمـ قمٌوس ريض  وشمرمجون اًمؼرآن وصغم قمؾقفو اسمـ اظمتفو طمؼم إمي

 اهلل قمـفو وأرووه.

وقمٌلد اهلل سملـ ؿملداد سملـ وكزل ذم ىمؼمهو صمالصمي وهؿ: يزيد سملـ إصلؿ، 

 وقمٌقد اهلل اخلقٓين، ويمون يتقًه ذم طمجرهو. ،اهلودي، وهؿ سمـق أظمقاهتو

هلو، وهلق أن اسمـ قمٌلوس يملذًمؽ كلزل ذم ىمؼم ٓسمـ ؾمعد: وذم اًمطٌؼوت

يزيد سمـ إصؿ ىمول: دومـو مقؿقكي سمنف ذم اًمظؾي اًمتلل سمـلك اسمـ أظمتفو، ومعـ 

هبو ومقفو رؾمقل اهلل، ويموكً يقم موشمً حمؾقىمي ىمد طمؾؼلً ذم احللٍ، ومـزًمـلو ذم 

رداهلل ومقولعتف  وملظملذُت  ،ومؾه ووعـوهو مول رأؾملفو ،ىمؼمهو أكو واسمـ قمٌوس

رأؾملفو يمذاكلي، يعـلل  ووولع حتلً ،وموكتزقمف اسمـ قمٌوس وملًمؼوه ،حتً رأؾمفو

 طمجرًا.

قمٌلد اًملرمحـ سملـ ظموًملد سملـ اًمقًمقلد أن  أيضًو: وذم اًمطٌؼوت ٓسمـ ؾمعد

ؾٌوسمللي اًم للغرى وهللل قم للهء سمـللً وم ،ظمللرج ذم ىمؼمهللو وهللق اسمللـ اسمللـ أظمتفللو

 ، يمه أؾمؾػـو.ًمقًمقد سمـ اعمغػمةاحلورث أم ظموًمد سمـ ا

هنور إكف ومرمحفو اهلل رمحي إسمرار ومجعـو هبو ذم ضمـوت دمري مـ حتتفو إ

 قمزيز همػور آملم اًمؾفؿ آملم.
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ًَ  َزْيـََى هل أم اعمممـلم اًمطوهرة اًمعػقػي اًمًقدة  ـِ  ظُمَزْيَؿيَ  سمِـْ  احْلَوِرِث  سْم

ـِ  ٌْدِ  سْم ـِ اهللِ   قَم ـِ  قَمْؿِرو سْم ٌْدِ  سْم ـِ  َمـَوِف  قَم ـِ  ِهاَللِ  سْم ـِ  قَموِمرِ  سْم  .َصْعَ َعيَ  سْم

 

 

ًُ  ِهـْدُ  وأمفو: ـِ  قَمْقِف  سمِـْ ـِ  ُزَهػْمِ  سْم وهلل أظملً أم اعملممـلم  ،احْلَوِرِث  سْم

 مقؿقكي سمـً احلورث ٕمفو يمه أؾمؾػـو.

 

يموكً أم اعمممـلم زيـى سمـً ظمزيؿلي ريض اهلل قمـفلو متزوضملي ىمٌلؾ أن 

يتزوضمفو اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، وىمد أظمتؾلػ أهلؾ اًمعؾلؿ وملقؿـ يموكلً 

 قمـده إمم أىمقال، وهل:

 دكو قمٌللداهلل سمللـ ضمحللش ريض اهلل قمـللف،: أهنللو يموكللً حتللً ؾمللقإول

 وهلق: -يمله ذم اًمًلػمة احلؾٌقلي- اعمقاهلى ذم ىملول .وموؾمتشفد ذم هملزوة أطملد
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 سمـً زيـى ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل شمزوج: ىمول اًمزهري عـوم ،أصّح 

 ومؼتلؾ طمجلش سملـ اهلل قمٌد قمـد ىمٌؾف يموكً و قمومر سمـ هالل سمـل أطمد ظمزيؿي

 اسملـ قملـ وطمؽلوه اًملؼم قمٌلد اسملـ ىموًملف ، وأظمرضمف احللويمؿ ذم اعمًلتدرك. أطمد يقم قمـفو

ًمؾشقخ  اًمرؾمقل ؾمػمة ذميمه ذم اعمختٍم اًمؽٌػم  ،اًمغـل قمٌد وصّححف ؿمفوب

 .اًمؽتوين مجوقمي سمـ اًمديـ قمز

 َمـَوف قمٌد سمـ اعمطَّؾى احلورث سمـ سمـ اًمطػقؾ: أهنو يموكً حتً افثا 

 دةققَمٌيمه أظمرج ذًمؽ احلويمؿ قمـ ىمتودة، صمؿ ـمؾؼفو ومتزوضمفو أظمقه  ،ىُمّص  سمـ

، يمه ذم ـمّل اًمدمقو ضمزم وهبذا، ومؼتؾ قمـفو ذم سمدر ؿمفقداً  ،احلورث سمـ

  أيضو.اًمؽتوين مجوقمي سمـ اًمديـ قمزًمؾشقخ  اًمرؾمقل ؾمػمة ذماعمختٍم اًمؽٌػم 
 .اعمطؾى قمٌد سمـ احلورث سمـ احل لم: أكف افثافث

ًْ : أهنو افرابع ٌَْؾ  يَموَك ٌَْقَدةَ  ىَم ـِ  ضَمْفؿِ  قِمـْدَ  قُم ـِ  قَمْؿلِرو سْمل  َوُهلقَ ، احْلَلوِرِث  سْمل

ـُ   ، يمه ذم ؾمػمة اسمـ هشوم.قَمّؿَفو اسْم
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عمللو ظمطٌفللو رؾمللقل اهلل صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ.. ضمعؾللً أمرهللو إًمقللف 

 واًملـشُّ  -يمه ذم اًمًػمة احلؾٌقلي  -وكّشوً  أوىمقي قمنمة اصمـتلومتزوضمف وأصدىمفو 

 .درمهوً  أرسمعقن إوىمقي ٕنّ  :درهؿٍ  َخًههي وذًمؽ ،اًمـ ػ

 ِموَهيِ  َأْرسَمعَ ؾؿ أصدىمفو وذم ؾمػمة اسمـ هشوم أكف صغم اهلل قمؾقف وؾم

 .ِدْرَهؿٍ 

 .درهؿ َخًههيوىمقؾ: 

، يمه ذم ؾمٌؾ اهلدى أصدىمفو اصمـتل قمنمة أوىمقي ويمًوءىمقؾ: أكف و

 واًمرؿمود.

يموكً شمًؿك مـذ اجلوهؾقي سملم اعمًويملم: ٕهنو يموكً شمؽثر إـمعوم 

 .قَمَؾْقِفؿْ  َوِرىّمتَِفو إّيوُهؿْ  ًمَِرمْحَتَِفو اعمًويملم و

 رأس قمغم) صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم ؿمفر رمضونوشمزوضمفو رؾمقل اهلل

ذم اًمًـي اًمثوًمثي ًمؾفجرة،  :أي ،سمشفر دٍ طُم أُ  َؾ ٌْ ىمَ  اهلجرة مـ ؿمفراً  وصمالصملم أطمد

ذيمر ذًمؽ ذم اًمًػمة احلؾٌقي، وهذا اًمؼقل يرد اًمؼقل سملهنو شمزوضمً ىمٌؾف صغم 

إذا يمقػ هق زوضمفو  :قمٌداهلل سمـ طمجش وأكف ىمتؾ ذم أطمدمـ اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

 .دٍ طُم أُ  َؾ ٌْ وىمتؾ ذم أطمد واًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ شمزوضمفو ىمَ 
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 ىمتؾ احلورث سمـ قمٌقدة أن ًمػظ وذميمذًمؽ ذم اًمًػمة احلؾٌقي وىمول  

صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، وهذا إن صمًٌ  اهلل رؾمقل قمؾقفو ومخؾػ أطمد يقم قمـفو

ومنكف ىمد شمـوىمض ذم اعمًلًمي إذ يمقػ يتزوضمفو رؾمقل اهلل صؾ اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

 .دٍ طُم ويمون زوضمفو قمٌقدة ىمد اؾمتشفد ذم أُ  ٌَْؾ ُأطُمدٍ ىمَ 

 ،واعمعروف أن قمٌقدة ىمد اؾمتشفد ذم سمدر وًمقس ذم أطمد يمه أؾمؾػـو

 سمتعريػ اًمقوموأهؾ اًمًػم يمه ذم ) يمذاو ،وذيمره اإلموم احلؾٌل كػًف ذم ؾمػمشمف

 سموسمـ اًمشفػم قمكم سمـ قمٌداًمرمحـ اًمػرج أسمق إلمومًم (اعم طػك ومضوهؾ

 ة اًمـٌقيي( ٓسمـ ؾمقد اًمـوس، وهمػمهؿ.، )واًمًػماجلقزي

 ؾعذ هذا يتخؾص فديـا أي:

إمو أكف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ شمزوضمفو سمعد أطمد، أو أكف ىمٌؾ أطمد ومل 

 شمؽـ حتً مـ اؾمتشفد ذم أطمد، وإٓ ومنن إمر ٓ يًتؼقؿ.

شمزوضمفو ذم اًمًـي اًمراسمعي صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وذم اًمرطمقؼ اعمختقم أكف 

 مـ اهلجرة.

 سمزيـلى، قمروؾملوً  اهلل رؾملقل يملون: ىملول قمـف شمعومم اهلل ريض أكس ـوقم

 شمللقر، ذم ومجعؾتللف طمقًللوً  وم للـعً ط،ىِمللوأَ  وؾمللؿـ متللر إمم ؾمللؾقؿ أم ومعؿللدت

 وهلل أمل إًمقؽ هبذا سمعثً: ومؼؾ، اهلل رؾمقل إمم هبذا اذهى أكس يو: ومؼوًمً

 قً،ًمؼ مـ زم وادع ؾمههؿ، رضموًٓ  وومالكوً  ومالكوً  زم ادع: ومؼول اًمًالم، شمؼرهؽ
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 ىمقلؾ سملهؾلف، هملوّص، اًمٌقلً وملنذا ومرضمعلً، ًمؼقلً، ومـ ؾمؿك مـ ومدقمقت

 وؾملؾؿ قمؾقلف اهلل صلغم اًمـٌلل ومرأيلً صمالصمههي يموكقا: ىمول قمددهؿ؟ مو: ٕكس

 قمـده يدقمق ضمعؾ صمؿ اهلل، ؿموء سمه وشمؽؾؿ احلقًي شمؾؽ قمغم اًمنميػي يده ووع

 وملليمؾقا ؾقف،ي ممو رضمؾ يمؾ وًمقليمؾ اهلل اذيمروا: هلؿ ويؼقل مـف، يليمؾقن قمنمة

 ووعً طملم أدري ومه ومرومعً، ارومع أكس يو: زم ىمول صمؿ يمؾفؿ، ؿمٌعقا طمتك

 .رومعً طملم أو أيمثر يمون

ذم يمتوسمللف  احلؾٌللل اًمللديـ سمرهللون سمللـ قمللكم اإلمللومهللذه اًمؼ للي ذيمرهللو و

ة احلؾٌقي اًمًػمة ذم زواضملف  (اعمللمقن إمللم ؾملػمة ذم اًمعقلقن إكًلون)  اعمًلهَّ

وىملد اظملرج اًمٌخلوري  ،ممـلم زيـى سمـً ظمزيؿليصغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سملم اعم

كحقهو ذم زواضمف سملم اعمممـلم زيـى سمـً ضمحش، وًمعلؾ إملر ىملد شمؽلرر ذم 

 زواضمف سمزيـى سمـً طمجش وزيـى سمـً ظمزيؿي قمؾقف روقان اهلل شمعومم.

أن أم اعمممـلم زيـى سمـً ظمزيؿي ريض اهلل قمـفو هل اًمتل  :وىمد ىمقؾ

 :قف وؾمؾؿ وهل اعمؼ قدة سمؼقًمف شمعومموهًٌ كػًفو ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾ

﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹      ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾    ﮿   چ

 .{٣١األحزاب: } چ﯀  ﯁    
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 ذِم  َواظْمَتَؾُػقا ىمول اإلموم اًمـقوي ذم ذطمف قمغم صحقح اإلموم مًؾؿ:

تِل ًْ  اًمَّ ٌَ ِل   َكْػًَفو َوَه .  َمْقُؿقَكي ِهَل : ْهِرّي اًمزُّ  وَمَؼوَل ، َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  اهلل َصغمَّ  ًمِؾـٌَّ

يؽ ُأمّ : َوىِمقَؾ   . ظُمَزْيَؿيَ  سمِـًْ َزْيـَى: َوىِمقَؾ .  َذِ

 وىمد أؾمؾػـو أهنو أم اعمممـلم مقؿقكي ريض اهلل قمـفو قمغم اًم حقح.

 

 

 

مل شمؾٌٌ أم اعمممـلم زيـى سمـً ظمزيؿلي ريض اهلل قمـفلو وأرولوهو قمـلد 

، أؿملفر ثهكقلياًم طمقلٌ مؽثلً قمـلده ىمراسملي ،يمثلػماً  اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

ذم اًمًلـي اًمراسمعلي ملـ  ، صمؿ اكتؼؾً إمم اًمرومقلؼ إقملغمصمالصمي أو ؿمفرانوىمقؾ: 

، أي: أهنو مؽثً قمـده ؿمفريـ هذا اًمؼقلقمغم اهلجرة ذم ؿمفر رسمقع أظمر، و

 مل يتزوضمفو ذم رمضون.صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ كف نوم أو صمالصمي..

اهلل قمـفللو يموكللً ذم ؿمللفر رسمقللع إول، يملله ذم  وىمقللؾ: أن ووموهتللو ريض

وقملغم هلذا مل يؽلـ زواضمفلو سملوًمـٌل صلغم اهلل قمؾقلف  (،ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿملود)

اًمؼقل سملهنو مؽثً صمهكقي أؿمفر، واًمؼقل  ،وؾمؾؿ ذم ؿمفر رمضون قمغم اًمؼقًملم

سملهنو ؿمفريـ أو صمالصمي: ٕهنو ًمق شمزوضمً ذم رمضون ومؽثً صمهكقي أؿمفر ومؾـ 

أو صمالصملي سمؾ ذم رسمقع اًمثوين، وًمق مؽثلً ؿملفريـ  :رسمقع إول يؽقن مقهتو ذم

 ذي اًمؼعدة أو ذي احلجي. ومنن مقهتو ؾمقؽقن إمو ذم



 

املبني يف سرية أمهات املؤمنني النور 
297 

ٓسمللـ ؾمللقد اًمـللوس  أكللف صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ  (اًمًللػمة اًمـٌقيللي)وذم 

 ومؽثلً ،اهلجرة مـ ؿمفراً  وصمالصملم أطمد رأس قمغم رمضون ؿمفر ذمشمزوضمفو 

 وصمالصمللم شمًعي رأس قمغم أظمر رسمقع ؿمفر آظمر ذم وشمقومقً أؿمفر صمهكقي قمـده

، ومفذا اًمؼقل يًتؼقؿ أكلف شملزوج ذم رمضلون ومؽثلً قمـلده اهلجرة مـ ؿمفرا

 صمهكقي أؿمفر وشمقومقً ذم رسمقع أظمرة.

وصغم قمؾقفو اًمـٌل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ ودومـفلو سملوًمٌؼقع وىملد سمؾغلً 

 . مـ قمؿرهواًمثالصملم

ي ريض اهلل قمـفلو، مـ موت مـ كًوهف سمعد أم اعملممـلم ظمدذل لوهل أو

وأم  ،إذ مل يؿللً ممللـ ذم قمؼللده مللـ كًللوهف ذم طمقوشمللف إٓ أم اعمللممـلم ظمدذللي

 اعمممـلم زيـى سمـً ظمزيؿي قمؾقفـ روقان اهلل.

وىمد يؼع اًمٌعض ذم اخلطل قمـدمو ذعؾ اعمؼ قد مـ طمديٌ أـمقًمؽـ 

 قَموِهَشيَ  يمه ورد ذم طمديٌ أم اعمممـلم ،هل أم اعمممـلم زيـى سمـً ظمزيؿي يداً 

ِل   َأْزَواِج  سَمْعَض  َأنَّ  قَمـَْفوريض اهلُل  ـَ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ ِل   ىُمْؾ صغم  ًمِؾـٌَّ

ـَو َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل  عُ  َأيُّ أظمرضمف اًمٌخوري (( َيًدا َأْضَوُفُؽنَّ :))ىَموَل  ،حُلُقىًمو سمَِؽ  َأْهَ

 .ومًؾؿ وأمحد

سمـلً ضمحلش ريض اهلل  يـلىواًم حقح أن اعمؼ قد هل أم اعملممـلم ز

ؾ قمـ أهقمفـ تفو: ٕكف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ؾمئيمه ذيمركو ذًمؽ ذم شمرمج قمـفو
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ُظُؽةنَّ حلقىمو سمف وذم ًمػظ مًؾؿ أكف هق صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىملول:)) اًؿةا َأْسَ  حَلَ

وأم  ،(( واًمؾحقق ٓ يؽقن إٓ سمعد مقشمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿَيًدا َأْضَوُفُؽنَّ  ِب 

سمللم ذًملؽ  يـى سمـً ظمزيؿي ؾمٌؼتف إمم اًمدار أظمرة ومل شمؾحؼف، يمهاعمممـلم ز

 .احلوومظ اسمـ طمجر ذم اإلصوسمي

وىمد أؾمؽـ اًمـٌُل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أم اعمممـلم أم ؾمؾؿي سمقً أم 

 ؿمقخف قمـ ؾمعد سمـ أظمرج ومؼداعمممـلم زيـى سمـً ظمزيؿي سمعد مقهتو، 

 ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم لاًمـٌ ظمطٌـل عمو :ىموًمً ؾمؾؿي أم إمم ًمف سمًـد اًمقاىمدي

 رء ومقفو ضمرة ومنذا ظمزيؿي سمـً زيـى سمقً وملدظمؾـل ..هبو شمزوذف ىم ي ومذيمر

 إهوًمي مـ ؿمقئو وأظمذت ،اًمؼممي ذم قم دشمف صمؿ ومطحـتف وملظمذشمف ،ؿمعػم مـ

 .ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل ـمعوم ذًمؽ ومؽون ،وملدمتف

ومجعـلو هبلو ذم  ،ومرطمؿ اهلل أم اعمممـلم زيـى سمـً ظمزيؿي رمحلي إسملرار

 .آملم اًمؾفؿ آملم .ضمـوت دمري مـ حتتفو إهنور إكف قمزيز همػور
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يلدظمؾ  شمزوج اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ كًوًء ملـ هملػم ملـ ذيمركلو ومل

 وأطمٌٌـو هـو ذيمرهـ ًمؾػوهدة وهـ: ،هبـ

 

 

وىمد يموكلً زوضملًو ًمؾػضلؾ سملـ اًمعٌلوس سملـ قمٌلداعمطؾى ومطؾؼفلو، صملؿ 

 .(ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿمود)شمزوضمفو اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، يمه ذم 

اؾمؿفو، ومؼقؾ: أمقؿي سمـً احلورث. ىملول ذم  وىمد أظمتؾػ أهؾ اًمًػم ذم

 م لغر :ىمؾلً ،يَملإَ  م لغر اًمؽرملوين وىمول أمقؿي اؾمؿفو)ة اًمؼورئ:)قمؿد

 اهل. ((اعمقؿ وشمشديد اهلؿزة سمضؿ يمَّ أُ  م غر أمقؿي وهذه ،أمقي إمي

 :وىمقلؾ ،ذاطمقلؾ سملـ احلورث سمـ اًمـعهن سمـً أؾمهءوىمقؾ: أن اؾمؿفو 

 .(اإلصوسمي)، يمه ذم اًمؽـديي ذاطمقؾ سمـ احلورث سمـ إؾمقد سمـ اًمـعهن سمـً

 سمـللً أمقؿللي :مللرة وىمللول، ذاطمقللؾ سمللـ وىمقللؾ: أمقؿللي سمـللً اًمللـعهن

 .(اًمػتح)، يمه ذم جلدهو ومـًًٌ ذاطمقؾ



 

حسني العيدروس بن علوي بن عبداهلل 312 

، واًم لحقح أن اًمؽلاليب ؾملػقون سملـ اًمضلحوك سمـً وموـمؿي هل: وىمقؾ

يمه ؾملقلت إن ؿملوء اهلل شمعلومم ىمريٌلو ذم  أظمرىوموـمؿي سمـً اًمضحوك هل امرأة 

 سملـ يمعلى سملـ قملقف سمـ قونؾمػ سمـً وؾمٌ هليمالم احلوومظ سمـ طمجر، وىمقؾ: 

 حويمؿ.ؾًم (اعمًتدرك)، يمه ذم يمالب سمـ سمؽر أيب سمـ قمٌقد

، يمله قمؿرة سمـً يزيد سمـ قمٌقد سمـ أوس سمـ يمالب اًمؽالسمقي هل وىمقؾ:

 .(ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿمود)ذم 

 :وىمد اظمتؾػ قمؾقـلو سموؾملؿفو ومؼلول ىموهلؾ ىمول اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت:))

قمؿلرة سمـلً يزيلد  :ول ىموهلؾهل وموـمؿي سمـً اًمضحوك سمـ ؾمػقون اًمؽاليب، وىم

اًمعوًمقلي سمـلً  :سمـ قمٌقد سمـ رواس سمـ يمالب سمـ رسمقعي سمـ قملومر، وىملول ىموهلؾ

فمٌقون سمـ قمؿرو سمـ قمقف سمـ يمعى سملـ قمٌلد سملـ أيب سمؽلر سملـ يملالب، وىملول 

هل ؾمٌو سمـً ؾمػقون سمـ قمقف سمـ يمعى سمـ قمٌد سمـ أيب سمؽر سمـ يمالب.  ،ىموهؾ

 وىمد يمتٌـو يمؾ مو ؾمؿعـو مـ ذًمؽ(( اهل.

، يمله يتٌللم ذًملؽ إن قمؿرة سمـً يزيد سمـ اجلَقن اًمؽـديي: أهنووإىمرب 

ؿموء اهلل شمعومم ىمريٌو قمـد ذيمر اًمروايوت اًمتل شمٌلم ؾملٌى ـمالىمفلو، واًم لحقح 

 وىمقًملف أهنو مل شمؽـ يمالسمقي ىمط: سمؾ يمـديي ىمول احللوومظ سملـ طمجلر ذم اًمػلتح:))

 اًمؽالسمقلي كعلؿ ،شم لحػً اًمؽؾؿلي ومؽللكه ،اًمؽـديلي هلل وإكله همؾط اًمؽالسمقي

 اؾملؿفو وىملول ،اًمزهلري إمم اًمًلـد هبلذا أيضلو ؾملعد سملـ ذيمرهلو أظمرى ىم ي
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 اًمٌعلر شمؾؼلط ومؽوكلً ومطؾؼفو مـف وموؾمتعوذت ؾمػقون سمـ اًمضحوك سمـً وموـمؿي

 (( اهلؾمتلم ؾمـي وشمقومقً ىمول .اًمشؼقي أكو وشمؼقل

 اًمضحوك سمـً وموـمؿي شمزوج: اًمزهري ىمول ىمول اًمؼرـمٌل ذم شمػًػمه:))

 .اًمشؼقي أكو: شمؼقل ويموكً ،ومطؾؼفو مـف وموؾمتعوذت اًمؽالسمقي

 (( اهلؾمتلم ؾمـي وشمقومقً اهلجرة، مـ صمهن ؾمـي اًمؼعدة ذي ذم شمزوضمفو

 .أظمرج ذًمؽ اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت

 .آظمتالف ذم اؾمؿفو يمثػم ضمدا سملم أهؾ اًمعؾؿ: أن واِلّلصة

 

 

 اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ يمذًمؽ ذم ؾمٌى ـمالق اًمـٌل صغم

 هلو قمغم أىمقال، وؾمـذيمرهو هـو إن ؿموء اهلل شمعومم:

 

 

أؿمفر اًمروايوت أهنو اؾمتعوذت مـ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يمه ضملوء 

َْوَزاقِمل  ذم اًم حقح: ومعـ  ْٕ ًُ  ىَموَل  ا ْهلِريَّ  ؾَمَلًْم ِلل   َأْزَواِج  َأيُّ  اًمزُّ صلغم اهلُل  اًمـٌَّ

يِن  :ىَموَل  ،ِمـْفُ  اؾْمَتَعوَذْت  َوؾَمؾَّؿَ  ْقفِ قَمؾَ  ـْ  قُمْرَوةُ  َأظْمؼَمَ  َأنَّ  قَمـَْفلوريض اهلُل  قَموِهَشليَ  قَم

ًْ  عَمَّللو اجْلَللْقنِ  اسْمـَلليَ   ِمـَْفللو َوَدَكللو َوؾَمللؾَّؿَ  قَمَؾْقللفِ صللغم اهلُل  اهلل َرؾُمللقلِ  قَمللغَم  ُأْدظِمَؾلل
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 ًْ ِؼي بَِعظِقمٍ  ُظْذِت  َفَؼْد :))هَلَو وَمَؼوَل  (ِمـَْؽ  وهللسمِ  َأقُمقذُ :)ىَموًَم أظمرضملف (( بَِلْهؾِِك  احْلَ

 .مم وؽرهـوافـسائي وابن ماجة واحلا اًمٌخوري

 اجلللقن سمـللً قمؿللرة أن قموهشللي قمللـ أسمقللف قمللـ قمللروة سمللـ هشللوم قمللـ و

 َفَؼْد  :))ىمول .قمؾقف أدظمؾً طملم ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل مـ شمعقذت

 .أظمرضمف أسمق كعقؿ. ((بُِؿَعاذٍ  ُظْذِت 

اًمروايوت يمذًمؽ ذم هذه اًمؼ ي وؾملٌى ىمقهللو ًملف صلغم اهلل واظمتؾػً 

ـْ ومَ  قمؾقف وؾمؾؿ ذًمؽ، ـِ  مَحَْزةَ  َع ـْ  ُأؾَمْقدٍ  َأيِب  سْم ٌَّوسِ  َأسمِقفِ  قَم ـِ  َوقَم ـْ  ؾَمْفؾٍ  سْم  َأسمِقلفِ  قَم

 َٓ  طَمتَّك َمَعفُ  وَمَخَرضْمـَو ،ًَمفُ  َوَأْصَحوٌب  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  سمِـَو َمرَّ  ىَمو

لْقطُ  ًَملفُ  ُيَؼوُل  طَموِهطٍ  إمَِم  ْكَطَؾْؼـَوا لـَو ،ِملـُْفَه  طَملوِهَطلْمِ  إمَِم  اْكَتَفْقـَلو طَمتَّلك اًمشَّ ًْ  وَمَجَؾ

 َوىَملدْ  ُهلقَ  َوَدظَملَؾ  ((اْجؾُِسةوا:))َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  وَمَؼوَل  ،سَمْقـَُفَه 

ًِ  ذِم  سمِوجْلَْقكِقَّيِ  ُأوِتَ  ًِ سمِ  ُأَمْقَؿيَ  سَمْق ـِ  اًمـُّْعَهنِ  ـْ اطِمقلَؾ  سْم  وَمَؾلهَّ  ،هَلَلو َداَيليٌ  َوَمَعَفلو ،َذَ

ًْ  ((َكْػَسةِك  ِل  َهبِي:))ىَموَل  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  قَمَؾْقَفو َدظَمَؾ   :ىَموًَمل

َفو اعْمَِؾَؽيُ  هَتَُى  َوَهْؾ  ًَ قىَميِ  َكْػ ًُّ ـَ  َؾْقَفلوقمَ  َيلَدهُ  َيَضلعُ  سمَِقِدهِ  وَمَلْهَقى ىَموَل  ،ًمِؾ لُؽ ًْ  ًمَِت

 ًْ  قَمَؾْقـَللو ظَمللَرَج  صُمللؿَّ  ،((بُِؿَعةةاذٍ  ُظةةْذِت  َفَؼةةْد :))ىَمللوَل  ،ِمـْللَؽ  وهللسمِلل َأقُمللقذُ  وَمَؼوًَملل

ُسَفا ُأَشْقدٍ  َأَبا َيا:))وَمَؼوَل  ـْ ْؼَفا ،َراِزؿِقََّتْغِ  ا  .أظمرضمف اًمٌخوري  وأمحد(( بَِلْهؾَِفا َوَأحْلِ
 وذم سمعض اًمروايوت أكف أهقى سمقده ًمقؼٌؾفو.

 .ـمقال سمقض ونتيم مـ صمقوب: واًمرازىمقي 
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قىَميِ  ىمقًمف :)ىمول ذم قمؿدة اًمؼوري ًُّ  ًمؾقاطمد يؼول اعمفؿؾي اًمًلم سمضؿ ًمِؾ

 قملغم ًمف ومقًوىمقن ،يًقىمفؿ اعمؾؽ ٕن ذًمؽ هلؿ ىمقؾ وإكه ،واجلؿع اًمرقمقي مـ

 :اجللقهري وىملول ،ؾملقىمقو يًلؿك ملـفؿ وموًمقاطملد اًمًلقق أهلؾ وأمو ،مراده

قىَميُ ا ًُّ  كػًلفو شمًلؿل ذًملؽ سمعلد ويموكً ٓ ،اًمـٌل شمعرف ومل ،اعمؾؽ ظمالف ًم

 ؾمللعد ٓسمللـ روايللي ذم ووىمللع إًمقفللو أموهلللو :أي ،سمقللده وملللهقى ىمقًمللف .سموًمشللؼقي

 .( اهلًمقؼٌؾفو إًمقفو وملهقى

للقىمي،  ًُّ ومؼللد يموكللً مؾؽللي ويمللؾ مللـ ًمللقس سمؿؾللؽ قمـللدهؿ ومفللق مللـ اًم

ًمقًلؽـ  ى سمقلدهومعذرهو اًمـٌل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ ومل يغضلى مـفلو وهلق

 ومؾه اؾمتعوذت مـف ـمؾؼفو. ٓ ًمقيهبو، و أو ًمؼٌؾفو،قمؾقف

 وىمول اًمٌعض: حيتؿؾ أهنو مل شمعرومف.

 (اعمًتدرك)يمه ذم .اهلجرة مـ شمًع ؾمـي إول رسمقع ذم ذًمؽ وىمد يمون

 ، واسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت.اإلصوسميقمـد احلويمؿ، و

 قملـ ؾملفؾ سملـ قمٌوس ـمريؼ ومـ ىمول احلوومظ اسمـ طمجر ذم اإلصوسمي:)

 ًمؼد مٌوريمي ًمغػم إكؽ:وىموًمقا شم وحيقا ىمقمفو قمغم هبو ـمؾعً عمو :ىمول أؾمقد أيب

: أؾمللقد ٕيب ومؼوًمللً ،ظمللدقمً: ىموًمللً دهللوك؟ وملله ؿمللفرة اًمعللرب ذم ضمعؾتـللو

 يطؿلع وٓ ،حمرم رطمؿ ذي مـ إٓ واطمتجٌل سمقتؽ ذم أىمقؿل: ىمول ؟موأصـع
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ل، وأظملرج ذًملؽ ( اهقمثهن ظمالومي ذم شمقومقً طمتك يمذًمؽ وملىمومً ،أطمد ومقؽ

 د ذم اًمطٌؼوت.أيضو اسمـ ؾمع

وذيمر سمعض أهؾ اًمًػم أن سمعض زوضموت اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾملؾؿ 

 أيب سمـ محزة عـوم ،أظمؼمهنو سمذًمؽ وأكف يعجٌف أن شمؼقزم ًمف ذًمؽ وؾمقػرح مـؽ

 و قمؾقلف اهلل صغم اهلل رؾمقل شمزوج: ىمول سمدريوً  يمون و أسمقف قمـ اًمًوقمدي أؾمقد

 طمػ للي ومؼوًمللً ،هبللو ومجئللً وملرؾمللؾـل ،اجلقكقللي اًمللـعهن سمـللً أؾمللهء ؾمللؾؿ

 إن: إطملدامهو هللو ىموًملً صملؿ ،ومػعؾتلو ،أمشلطفو أكلو و ،أكً اظمضٌقفو: ًمعوهشي

 أقملقذ شمؼلقل أن قمؾقلف دظمؾً إذا اعمرأة مـ يعجٌف ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اًمـٌل

 إًمقفلو يلده ملدَّ  ..اًمًلؽم أرظملك و اًمٌلوب أهمؾلؼ و قمؾقف دظمؾً ومؾه ،مـؽ سموهلل

 قملغم سمؽؿلف ؾملؾؿ و قمؾقلف اهلل غمصل اهلل رؾملقل ومؼلول مـؽ سموهلل أقمقذ: ومؼوًمً

 صملؿ أؾملقد أسملق ىملول .مرات صمالث ((بُِؿَعاذٍ  ُظْذِت  )):ىمول و ،سمف وموؾمتؽم وضمفف

ْؼَفا َأَبةةا َيةةا )):ومؼللول إزمَّ  ظمللرج  يعـللل ((َراِزؿِقََّغِ بِةة وَ َفللعْ ت  مَ َو  بَِلْهؾَِفةةا ُأَشةةْقٍدَأحْلِ

  .أظمرضمف احلويمؿ. اًمشؼقي أدقمقين: شمؼقل ومؽوكً ،يمرسموؾملم

اعمًتدرك كػًف أن اًمتل ىموًمً هلو ذًملؽ هلل املرأة ملـ اعمديـلي ًمؽـ ذم 

 اًمدود قمقن أيب سمـ اًمقاطمد قمٌد عـوٓ يشؽمط يمقهنو مـ أمفوت اعمؿمكلم وم

 يلكم مملو كجلداً  أسمقلف وسمـلق يـزل يمون و ،اًمؽـدي ضمقن أيب سمـ اًمـعهن ىمدم: ىمول

ًْ  ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمغم ومؼدم ،اًمنمسمي  اهلل رؾمقل وي: ومؼول هً ؾِ م
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 هلو قمؿ اسمـ حتً يموكً اًمعرب ذم أيؿ أمجؾ أزوضمؽ أٓ ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم

 اهلل رؾملقل ومتزوضمفلو ،إًمقلؽ ظمطٌلً و ومقؽ رهمًٌ وىمد ومتليؿً قمـفو ومتقذم

 ٓ اهلل رؾملقل يلو: ومؼلول ،وكلش أوىمقلي قمنمة اصمـتل قمغم ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم

 أحداً  أصدؿت ما)):ؾمؾؿ و فقمؾق اهلل صغم اهلل رؾمقل ومؼول ،اعمفر ذم هبو شمؼٍم

 سملـ اًملـعهن ومؼول ((هذا ؾوق بـاي من أحدا أصدق ٓ و هذا ؾوق كسائي من

 إمم ؾملؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل يو وموسمعٌ:ومؼول إؾمك ومػقؽ: ضمقن أيب

 ،معلف أهؾلؽ ومؿرؾملؾ رؾملقًمؽ ملع ظملورج وملنين ،إًمقلؽ حيؿؾفلؿ ملـ أهؾؽ

 ..قمؾقفو ىمدمو ومؾه ،اًمًوقمدي ؾمقدأ أسمو ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومٌعٌ

 اهلل رؾملقل كًلوء إن: أؾملقد أسمق ومؼول ،يدظمؾ أن ًمف أذكً و ،سمقتفو ذم ضمؾًً

 كلزل أن سمعلد ذًملؽ و أؾملقد أسملق ىمول .اًمرضمول يراهـ ٓ ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم

ًْ  ،احلجللوب  مللـ سملللم و سمقتللؽ طمجللوب: ىمللول .أمللري زم ومقنلل إًمقللف وملرؾمللؾ

 صمالصملي وملىمؿلً: أؾمقد أسمق ومؼول ومؼٌؾً ،مـؽ حمرم ذا إٓ اًمرضمول مـ شمؽؾؿلم

 ىملدمً طمتلك هبلو وملىمٌؾلً ،حمػلي ذم مجلؾ قملغم اًمظعقـلي ملع حتؿؾلً صمؿ ،أيوم

 ؾمفؾـ و هبو ومرطمٌـ احلل كًوء قمؾقفو ومدظمؾ ،ؾموقمدة سمـل ذم وملكزًمتفو ،اعمديـي

 حتللدصمقا و ،سموعمديـللي ذًمللؽ ؿمللوع و ،مجوهلللو ومللذيمرن ،قمـللدهو مللـ ظمللرضمـ و

 ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اًمـٌل إمم رضمعً و: ياًمًوقمد أؾمقد أسمق ىمول .سمؼدومفو

 عملو افـسةا  مةن داخةل قمؾقفلو دظملؾ و ،وملظمؼمشمف قمقف سمـ قمؿرو سمـل ذم هق و
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 وملنن ،اعمؾلقك ملـ إكلؽ: ومؼوًملً ،اًمـًلوء أمجؾ مـ يموكً و ،مجوهلو مـ سمؾغفـ

 مـلف وموؾملتعقذي ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمـد حتظل أن شمريديـ يمـً

  .واسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت أظمرضمف احلويمؿ. ومقؽ همىير و قمـده حتظلم ومنكؽ

وأظمرج سمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت قمـ سمـ مـوح ىمول: اؾمتعوذت مـ رؾملقل 

وشمؼللقل إذا  ،اهلل، صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ، ويموكللً ىمللد دهلللً وذهللى قمؼؾفللو

 وشمؼقل: إكه ظمدقمً. ،اؾمتلذكً قمغم أزواج اًمـٌل: أكو اًمشؼقي

السمقلي اًمتلل أظمتؾلػ ذم وىمد ؾموق اسمـ ؾمعد هذه اًمروايي قمـلد ذيملر اًمؽ 

 وذيمر مـ وؿـ إىمقال أهنو قمؿرة سمـً اجلقن. ،اؾمؿفو

وىمد شمؼدم أن اًمتل يموكً شمًؿك اًمشؼقي هل وموـمؿي سمـً اًمضحوك، يمله 

 اظمرج ذًمؽ اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت.

وقمـ ؾملعقد سملـ قمٌلد اًملرمحـ سملـ أسملزى ىملول: اجلقكقلي اؾملتعوذت ملـ 

ومل شمًلتعذ  ،ظك ًمؽ قمـلدههق أطم :رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، وىمقؾ هلو

وإكه ظمدقمً عمو رؤي مـ مجوهلو وهقئتفو، وًمؼد ذيمر ًمرؾمقل  ،مـف امرأة همػمهو

صللغم اهلل قمؾقللف  ، ومؼللول رؾمللقل اهللاهلل مللـ محؾفللو قمللغم مللو ىموًمللً ًمرؾمللقل اهلل

ُنَّ :))وؾمؾؿ  ظَ  نَّ هُ ُد قْ ـَ وَ  ُيوُشَف  َصَواِحُب  إَِّنَّ
 .أظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت .((مقْ ظِ
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أظمرضملف اسملـ ؾملعد ذم ـ معوويلي اجلعػلل ىمول:أهنلو موشملً يمؿلدا.وقمـ زهػم سم

 .اًمطٌؼوت

ملـفؿ اسملـ قمٌلداًمؼم وومل يرشمض سمعض أهؾ اًمعؾؿ هلذا اًمؼلقل وردوه، 

 ىملول ومؼلول:) ،دة احلػوظ اسمـ طمجر ذم اًمػتح واقمؽمض قمؾقلفؿيمه كؼؾف قمـف قم

 ،اجلقكقللي شمللزوج ؾمللؾؿ و قمؾقللف اهلل صللغم اًمـٌللل أن قمللغم امجعللقا اًمللؼم قمٌللد سمللـ

 شمعلول :ومؼلول ،دقموهلو قمؾقفلو دظملؾ عملو ىمتلودة :ومؼول ،ومراىمف ؾمٌى ذم ػقاواظمتؾ

 ىموًمً أهنو سمعضفؿ وزقمؿ ىمول .يموًمعومريي ووح هبو يمون :وىمقؾ ،ومطؾؼفو أكً

 ىملول .ومطؾؼفلو ،مـلل اهلل أقموذك وىمد ،سمؿعوذ قمذت ىمد :ومؼول ،مـؽ سموهلل أقمقذ

 ومخلوف ،مجقؾلي ويموكلً، اًمعـلؼم سمـلل ملـ املرأة هلذا ًمف ىمول إكه :سموـمؾ وهذا

 ،مـلؽ سملوهلل كعلقذ ًملف يؼلول أن يعجٌلف أكلف هللو ومؼؾلـ ،قمؾقلف شمغؾٌفـ أن كًوؤه

 سملٌطالن طمؽلؿ مل أدري وملو  -أي ايلـ قمٌلداًمؼم– ىمول يمذا ،ومطؾؼفو ،ومػعؾً

 صلحقح ذم قموهشلي طملديٌ ذم وصمٌقشملف ،ومقلف اًملقاردة اًمروايوت يمثرة مع ذًمؽ

 (اهل. اًمٌخوري

لسمـ قمٌلداًمؼم،طمقٌ ًمؽـ احلوومظ اسمـ طمجر سمعد ذًمؽ رد هلذا اًمؼلقل يمل

 .ؾمؾقؿ سمـل مـ أظمرى امرأة هذا ىموًمً إكه سموـمؾ وهذا ىمول ذم اإلصوسمي:)
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 املرأة اعمًلتعقذة: هملػمه وىملول ،مـف سموهلل قموذشمو يمؾتومهو: قمٌقدة أسمق وىمول

 ( اهلققؼُ اًمُش  ذات ؾمٌك مـ اًمعـؼم لـسم مـ

 ،مضللؿقمي أوٓمهللو وسموًمؼللووملم اعمعجؿللي اًمشلللم سمضللؿ ققؼُ اًمُشلل اتذو

 .(قمؿدة اًمؼري)، يمه ذم مؽي سمطريؼ زلمـ اؾمؿ وهل

 ورد مـ مل يرشمض اًمقل سملهنو اؾمتعوذت مـ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾملؾؿ

وهلق  اًمؼوؾملؿ سملـ قمٌقلدلن ذم ؾملـدهو سملروايي أيب كعلقؿ قملـ قموهشلي اعمتؼدملي 

 .مؽموك

 
 

 

 دقموهلو ..قمؾقلف دظمؾلًوأكف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمـلدمو دظملؾ قمؾقفلو 

 .دملء أن وأسمً ،أكً لشمعو :ومؼوًمً
 

 

أهنللو هللل اظمتللورت اًمػللراق قمـللدمو ظمللػمَّ اًمـٌللل صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ  

إن  ت احللديٌ قمـفلواًمتل اظمتورت ذًمؽ هل اًمؽالسمقلي أ أن :زوضموشمف، وىمقؾ

وًملقس اًمؽـديلي، وذم إظمٌلور يمثلػم شمضلورب ٓ يؿؽلـ اجللزم  ؿموء اهلل شمعومم

 اًمؽـديلي ذم وآظملتالف ـ طمجلر ذم اإلصلوسمي:)سموٕمر، ًمذًمؽ ىمول احلوومظ سمل

 ( اهليمثػم هبـ يدظمؾ مل اًمالت صقاطمٌفو وذم ومقفو واإلوطراب ،ضمداً  يمثػم
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 يموكلً كًلوءه ظملػم طمللم ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل صغم اًمـٌل أن قمؿر سمـ قمـو

 .أظمرضمف اًمطؼماين. هالل سمـل مـ امرأة كػًفو اظمتورت اًمتل

 

 

وهلق سمقلوض  ،ؾمؾؿ سمعد أن دظمؾ هبو وضمد هبو قمقٌلوً أكف صغم اهلل قمؾقف و 

 ٓسمـ قمٌد اًمؼم . (آؾمتقعوب)ومػورىمفو، يمه ذم  ،ذم ضمًؿفو

 ىمول: ومورق رؾمقل اهلل  أسمقف قمـ ؾمفؾ سمـ أمومي أيب قمـاًمطؼماين  وأظمرج

 صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أظمً سمـل ضمقن اًمؽـديي مـ أضمؾ سمقوض يمون هبو.

 

 

صمؿ ىمول: وأزيلدك أهنلو مل ، ؾـٌل  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿإن أسموهو ووعفو ًم 

مو هللذه قمـلد اهلل ملـ ؿ:))ىمط، ومؼلول رؾملقل اهلل صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾ مترض

 .(ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿمود)ومػورىمفو، يمه ذم  ((،ظمػم

 مو :ومؼوًمً ،معوىمٌتفو قمؿر وملراد ،شمزوضمفو أمقي أيب سمـ اعمفوضمر أنوورد 

 .أظمرضمف احلويمؿ. قمـفو ومؽػ ،مـلماعمم أم ؾمؿقً وٓ ،احلجوب قمكم ضب
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ًُ  اًْمَعوًمَِقيُ  ٌَْقونَ  سمِـْ ـِ   فَم ـِ  قَمْؿِرو سْم ـِ  قَمْقِف  سْم ٌْدِ  سْم ـِ  قَم ـِ  سَمْؽرِ  َأيِب  سْم  . يِماَلٍب  سْم

سمؾ روي ومقفو ملو  :وىمد أظمتؾػ أيضو ذم اؾمؿفو يمه اظمتؾػ ذم اًمؽـديي 

 اهلل قمٌد أسمق طمدصمـو :)(عمًتدرك)اهلذا ىمول احلويمؿ ذم  :يي يمذًمؽروي ذم اًمؽـد

 سملـ حمؿد صمـو اًمػرج سمـ احلًلم صمـو اجلفؿ سمـ احلًـ صمـو سمطي سمـ أمحد سمـ حمؿد

 سمـلً وموـمؿي هل: سمعضفؿ ومؼول ،اؾمؿفو ذم اظمتؾػ ومؼد اًمؽالسمقي و: ىمول قمؿر

 دقمٌقل سملـ زيلد سمـلً قمؿرة هل: سمعضفؿ ىمول و ،اًمؽاليب ؾمػقون سمـ اًمضحوك

 سملـ ؾملػقون سمـلً ؾملٌو هلل: سمعضلفؿ ىملول و ،قملومر سملـ يمالب سمـ رواس سمـ

 اًمعوًمقلي هلل: سمعضلفؿ ىمول و ،يمالب سمـ سمؽر أيب سمـ قمٌقد سمـ يمعى سمـ قمقف

 ذم اظمتؾلػ إكله و ،واطملدة يمالسمقلي إٓ شمؽلـ مل و: سمعضفؿ ىمول و ،فمٌقون سمـً

 هملػم ىم لي ملـفـ واطملدة ًمؽلؾ ًمؽلـ و مجقعوً  يمـ سمؾ: سمعضفؿ ىمول و ،اؾمؿفو

 ( اهل،صوطمٌتفو ىم ي

 .ًمؽثرة اخلالف ذم ذًمؽ :مـ إظمٌور مو ورد ذم اًمؽـديي ووىمد ورد ومقف
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وملذيمر  يمذًمؽ ذم دظمقًمف هبو صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ،أظمتؾػ أهؾ اًمًػم 

وسمؼقً قمـده مدة مـ اًمزمـ، ىملول احللوومظ سملـ يمثلػم ذم  ،سمعضفؿ أكف دظمؾ هبو

 سمؽر سمـك مـ قمؿرو، سمـ فمٌقون سمـً اًمعوًمقي شمزوج وىمد: اًمزهري ىمول شمف:)ؾمػم

 .وـمؾؼفو هبو ودظمؾ يمالب، سمـ

 هبلللو يلللدظمؾ ومل: هملللػمه روايلللي ورم يمتلللويب، ذم يملللذا: اًمٌقفؼلللك ىملللول

 اهل.(ومطؾؼفو

 صملؿ اهلل ؿملوء ملو قمـلده ويموكلً :)(ٓؾملتقعوب)وىمول اسملـ قمٌلداًمؼم ذم ا

 ( اهل.وهَ رَ يمَ ذَ  مـ وىمؾ ،ـمؾؼفو

 اهلل صلغم اهلل رؾملقل شمزوضمفلو :)(اإلصوسمي)وومظ اسمـ طمجر ذم وىمول احل

 ،قمؿلر أسملق ىموًملف يملذا ،ـمؾؼفلو صملؿ ،اهلل ؿموء مو قمـده ويموكً ،وؾمؾؿ وآًمف قمؾقف

 ( اهل.هبـ دظمؾ ممـ شمؽقن أن ومؿؼتضوه

 سمـلً اًمعوًمقلي اهلل رؾمقل شمزوج اًمزهري وىمول وىمول ذم قمؿدة اًمؼوري:)

 ( اهل.وـمؾؼفو وهب يدظمؾ مل :وىمقؾ ،وـمؾؼفو هبو ودظمؾ ـمٌقون

ذم يمتوسملف  اعمؾؼلـ سملوسمـ اًمشفػم إك وري قمكم سمـ قمؿر طمػص أسمقوىمول 

(قمـد ذيمر مـ ملوت وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اًمرؾمقل ظم وهص ذم اًمًقل همويي)



 

حسني العيدروس بن علوي بن عبداهلل 314 

 ،هبلو دظملؾ فمٌقلون سمـلً اًمعوًمقلي مـ زوضموشمف ذم طمقوشمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:)

 ( اهل.ـمؾؼفو صمؿ ،اهلل ؿموء مو قمـده ومؽثً

 اًمًوهى سمـ حمؿد سمـ هشوم أظمؼمكود ذم اًمطٌؼوت ىمول: وأظمرج اسمـ ؾمع

 قمؾقلف اهلل صلغم اهلل رؾملقل أن يملالب سمـ سمؽر أيب سمـل مـ رضمؾ طمدصمـل: ىمول

 أيب سملـ قمٌد سمـ يمعى سمـ قمقف سمـ قمؿرو سمـ فمٌقون سمـً اًمعوًمقي شمزوج وؾمؾؿ

 .ـمؾؼفو صمؿ ،دهراً  قمـده ومؿؽثً ،يمالب سمـ سمؽر

 وشمزوج اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل:) أكف مل يدظمؾ هبو، ومػل اًمًــ :وىمول آظمرون

 أسملك سمـلك ملـ قمؿلرو سملـ فمٌقلون سمـً اًمعوًمقي وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل

 ومطؾؼفو هبو ومدظمؾ يعؼقب روايي وذم - ومطؾؼفو هبو يدظمؾ ومل ،يمالب سمـ سمؽر

 ( اهل.-

 وكؽلح وأظمرج اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم، وقمٌداًمرزاق ذم اعم لـػ:)

 طمللم وـمؾؼفلو ،فمٌقلون سمـلً اًمعوًمقلي هللو ليؼلو رسمقعلي سمـ يمالب سمـك مـ امرأة

 اهل. (قمؾقف دظمؾًأُ 

 سملـ قمؿلرو سملـ فمٌقلون سمـلً اًمعوًمقي وىمول اسمـ قمٌداًمؼم ذم آؾمتقعوب:)

 اهلل صلغم اهلل رؾملقل شمزوضمفلو. اًمؽالسمقي يمالب سمـ سمؽر أيب سمـ قمٌد سمـ قمقف

 ( اهل.هبو يدظمؾ ومل ومطؾؼفو سمرصوً  هبو أن ومٌؾغف ،وؾمؾؿ قمؾقف
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: ىملول يمثلػم أيب سملـ حيقلك قملـ معؿلر ـمريؼ ومـ :)(اإلصوسمي)وىمول ذم 

 اًمعوًمقلي هللو يؼلول رسمقعلي سمـلل ملـ املرأةً  وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل كؽح

 ( اهل.قمؾقف أدظمؾً طملم وـمؾؼفو فمٌقون سمـً

 صلغم اهلل رؾملقل كؽلح »: ىمول، يمثػم أيب سمـ حيقك قمـوأظمرج أسمق كعقؿ 

 ومطؾؼفلو، فمٌقلون سمـلً عوًمقلياًم: هللو يؼول، رسمقعي سمـل مـ امرأة وؾمؾؿ قمؾقف اهلل

 ش سمف أدظمؾً طملم
 

 

أظمتؾػ يمذًمؽ أهؾ اًمًػم ذم ؾمٌى ـمالق اًمـٌل صغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ 

هلو سمه اظمتؾػقا ومقف ذم اًمؽـديي، وإىمرب أكف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ طمقـه دظملؾ 

قملـ  يمه ملرَّ اًمؽلالم ىمريٌلوً هبو وضمد هبو سمقووو ومطؾؼفو، ومل يؽـ رآهو مـ ىمٌؾ، 

 اسمـ قمٌداًمؼم ذم )آؾمتقعوب(.

أهنو اظمتورت اًمػراق طملم ظمػم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾملؾؿ  :وىمقؾ

 كًوءه

أهنو هل اًمتل اؾمتعوذة مـ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾملؾؿ: ًمؽلـ رد  :وىمقؾ

 هلل مـلف اؾملتعوذت اًمتل أن واًم حقح احلوومظ اسمـ طمجر هذا اًمؼقل ومؼول:)

 مل :ىملول أسملزى سملـ اًملرمحـ قمٌلد سمـ عقدؾم ـمريؼ مـ ؾمعد سمـ وروى ،اجلقكقي

 إكله ذًملؽ ٕن :اًمظلـ قملغم يغؾلى اًملذي وهق ىمؾً .همػمهو امرأة مـف شمًتعذ
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 ملو سمؿثلؾ سمعلدهو أظملرى ختلدع أن ومقٌعد ،اعمذيمقرة سموخلديعي ًمؾؿًتعقذة وىمع

( اهلل. وذم ذًملؽ إؿملورة إمم أكلف صلغم اهلل سملذًمؽ اخللؼم ؿمققع سمعد سمف ظمدقمً

 اًمؽـديي. سمقي سمعدقمؾقف وؾمؾؿ شمزوج اًمؽال

وىمد ـمؾؼفو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمٌؾ أن يـزل حتلريؿ كؽلوح 

 صلغم اًمـٌلل أن :اًمزهلري قملـ معؿرزوضموشمف: ومؾفذا شمزوضمً ووًمدت، ومعـ 

 أن ىمٌؾ وذًمؽ :هلو قمؿ سمـ ومتزوضمفو ،فمٌقون سمـً اًمعوًمقي ـمؾؼ ؾمؾؿ و قمؾقف اهلل

 .ـػفأظمرضمف قمٌداًمرزاق ذم م . ًمف ووًمدت ،اًمـوس قمغم كؽوطمفـ حيرم

 رؾملقل ـمؾلؼ: ؿملفوب اسملـ وىمولوقمـد اًمٌقفؼل ذم ؾمػم أقمالم اًمـٌالء: 

 ومقًملدت : هللو قملؿ اسمـ ومـؽحفو : فمٌقون سمـً اًمعوًمقي وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل

 .ًمف

 ذيمللر عمللو مـللده سمللـ وىمللول :)(اإلصللوسمي)وىمللول احلللوومظ اسمللـ طمجللر ذم 

 اهلل حيلرم أن ىمٌلؾ شمزوضملً أهنلو وسمؾغـلو ،فمٌقون سمـً اًمعوًمقي وـمؾؼ :إزواج

  ( اهل.ومقفؿ ووًمدت ،ىمقمفو مـ هلو قمؿ سمـ ومـؽحً ،اًمـًوء

 ( اهل.اعمًويملم أم هلو يؼول ويمون يمذًمؽ:) (اإلصوسمي)وىمول ذم 

ًم حقح يمه أؾمؾػـو أن اًمتل يمون يؼول هلو أم اعمًويملم هل أم اعمممـلم او

 زيـى سمـً ظمزيؿي ريض اهلل قمـفو وأرووهو.
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ذم ؾمػمة ظمػم اًمعٌود(  ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿموديمتوب )ؼؾ هـو مو ذم ــوًمْ 

 اًمشومل اًم وحلل يقؾمػ سمـ حمؿد ؾشقخًم

قمـ ملـ شملزوج هبلـ صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ ومل يلدظمؾ هبلـ وإن يملون  

إٓ أكلف ٓ ملوكع ملـ ذيملر ذًملؽ  تؾػ يمثػما ضمدا..م ومقفـ متضورب وخماًمؽال

 ًمؾػوهدة ومحًى.

 :(ؾمٌؾ اهلدى اًمرؿمود)ىمول ذم 

اهلل صغم اًمٌوب اًمراسمع قمنم ذم ذيمر مـ قمؼد قمؾقفو ومل يدظمؾ هبو ))

 قمغم ظمالف ذم سمعضفـ، هؾ هل ممـ قمؼد قمؾقفو أم ٓ ؟وؾمؾؿ قمؾقف 

ذم زاد اعمعود  واًمؽالم ذم ذًمؽ ـمقيؾ اًمذيؾ، واخلالف ومقف مـتنم، طمتك ىمول

سمعد أن ذيمر اًمـًقة اًمالت دظمؾ هبـ: وأمو مـ ظمطٌفو ومل يتزوج هبو ومـحق 

 أرسمع أو َخس.

ىمول احلوومظ اًمدمقوـمل: هق صمالصمقن امرأة، وأهؾ اًمًػم وأطمقاًمف ٓ 

يعرومقن هذا سمؾ يـؽروكف، واعمعروف قمـدهؿ أكف سمعٌ إمم اجلقكقي ًمقتزوضمفو، 

وملقموذهو ومل يتزوضمفو، ويمذًمؽ  ومدظمؾ قمؾقفو ًمقخطٌفو، وموؾمتعوذت مـف،
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، ومؾؿ يدظمؾ هبو، واًمتل وهًٌ سمؽشحفو سمقوووً  ىاًمؽالسمقي، ويمذًمؽ مـ رأ

كػًفو ًمف ومزوضمفو همػمه قمغم ؾمقر مـ اًمؼرآن، هذا هق اعمحػقظ، وإذا قمؾؿ 

 ذًمؽ وملذيمر مو وىمػً قمؾقف مـفـ.

: هل ظمقًمي سمـً اهلزيؾ سمـ اهلٌػمة سمـ ىمٌق ي سمـ احلورث سمـ وػإ

ؾٌي اًمثعؾٌقي، ـ صمعؾٌي سمـ سمؽر سمـ طمٌقى سمـ قمؿرو سمـ صمعطمٌقى طمرومي سم

 ،ومقه ذيمره اجلرضموين اًمـًوسمي شمزوضمفو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

وهؾؽً ذم اًمطريؼ ىمٌؾ أن شم ؾ إًمقف، يمه كؼؾف أسمق قمؿر سمـ قمٌد اًمؼم قمـ 

يِب  وذيمرهو أيضو اعمػضؾ سمـ همًون  ،اجلرضموين اًمـًوسمي سمغلم معجؿي  اًْمَغالَّ

، ومتحتقي، ومالم قمغم اًم حقح ذم شمورخيف قمـ قمكم سمـ صوًمح قمـ قمكم مػتقطمي

إًمقف مـ اًمشوم، ومهشمً ذم  ًْ ؾَ ؿِ حُ سمـ جموهد، ومذيمر مثؾ مو شمؼدم وزاد، ومَ 

 اًمطريؼ، وأمفو ظمركؼ سمـً ظمؾقػي، أظمً دطمقي اًمؽؾٌل.

وىمد ذيمركو أهنو يمـديي  – : قمؿرة سمـً يزيد سمـ اجلقن اًمؽالسمقيافثاكقة

قمؿرة سمـً يزيد سمـ  :وىمقؾ –الم احلوومظ ذم )اًمػتح( وًمقًً يمالسمقي يمؿػل يم

ؿر: وهذا أصح، شمزوضمفو قمٌقد سمـ أوس سمـ يمالب اًمؽالسمقي، ىمول أسمق قم

دظمؾً قمؾقف، ومؼول هلو  ومتعقذت مـف طملم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

، ومطؾؼفو، صمؿ أمر أؾمومي (ًمؼد قمذت سمؿعوذ) :رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ
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ىمول أسمق قمؿر: هؽذا روي قمـ قموهشي ريض اهلل  .صمي أصمقابسمـ زيد ومؿتعفو سمثال

 شمعومم قمـفو.

ىمول ىمتودة: يمون ذًمؽ ذم امرأة مـ ؾمؾقؿ، وىمول قمٌقدة: يمون ذًمؽ 

قمؿرة هذه: اسمـ اجلقن، وهؽذا ذيمره اسمـ ىمتقٌي، وىمول ذم  ٓؾمهء سمـً اًمـعهن

 رضمتصمؿ ىمول: وأزيدك أهنو مل  ،إن أسموهو ووعفو ًمؾـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

 . ((ما َلذه ظـد اهلل من خر:))ؾؿصغم اهلل قمؾقف وؾم ىمط، ومؼول رؾمقل اهلل

ق وروى اًمطؼماين سمرضمول صمؼوت همػم ؿمقخف اًمؼوؾمؿ سمـ قمٌد اهلل، وه

اهلل شمعومم قمـف ىمول: ومورق ريض  وعقػ، وىمد وصمؼ قمـ ؾمفؾ سمـ طمـقػ

أظمً سمـل قمؿرو سمـ يمالب وأظمً سمـل  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

 ي مـ أضمؾ سمقوض يمون هبو.ضمقن اًمؽـدي

رمحف اهلل شمعومم  سمـ أيب ؾمؾقهنوروى اًمطؼماين سمرضمول صمؼوت قمـ قمثهن 

كؽح امرأة مـ يمـدة ومل ذومعفو،  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ رؾمقل اهلل أن

ومػرق قمؿر سمقـفه، وضب  ،وؾمؾؿاهلل قمؾقف صغم ومتزوضمً سمعد رؾمقل اهلل 

فوت اعمممـلم، وموضب قمكم زوضمفو، ومؼوًمً: اشمؼ اهلل، يو قمؿر إن يمـً مـ أم
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احلجوب، وأقمطـل مثؾ مو أقمطقتفـ، ىمول: أمو هـوًمؽ ومال، ىموًمً: ومدقمـل 

 . كعؿي ! وٓ أـمؿع ذم ذًمؽ أطمد أكؽح، ىمول: ٓ، وٓ

 اهلل شمعومم ريض  وروى اسمـ أيب ظمقثؿي، وآموم أمحد قمـ اسمـ أؾمقد 

إمم طموهط طمتك اكتفقـو وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم ىمول: ظمرضمـو مع رؾمقل اهلل  قمـف

ومجئـو طمتك اكتفقـو إمم طموهطلم ضمؾًـو سمقـفه، ومؼول رؾمقل  ،يؼول ًمف اًمشقط

كزًمً ودظمؾ هق وملشمك سموجلقكقي، وملُ  ،: اضمؾًقا هوهـوصغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اهلل 

ذم سمقً أمقؿي سمـً اًمـعهم، ومعفو دايتفو طمووـي هلو، ومؾه دظمؾ قمؾقفو رؾمقل 

، ىموًمً: وهؾ هتى اعمؾؽي ((ك لهقئي كػس))ىمول:وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم اهلل 

أقمقذ سموهلل مـؽ )سمقده يضع يده قمؾقفو ًمتًؽـ ومؼوًمً:وملهقى  ،كػًفو ًمؾًقىمي

ومؼول: يو أسمو أؾمقد، ايمًفو رازىملم،  ،، صمؿ ظمرج قمؾقـو((ظذت بؿعاذ))! ىمول:

 .عؾقؼو رواه اًمٌخوري شم وأحلؼفو سملهؾفو.

ؿرة ىموًمً: إن قم اهلل شمعومم قمـفو ريض  وروي قمـ قمروة قمـ قموهشي 

طملم أدظمؾً قمؾقف، وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم سمـً اجلقن شمعقذت مـ رؾمقل اهلل 

ىموًمً: إين أقمقذ سموهلل مـؽ، ومؼول: ًمؼد قمذت سمؿعوذ، ومطؾؼفو، وأمر أؾمومي أو 

 اًمـًوء سمثالصمي أصمقاب وأوىمقي، وىمقؾ: إكف سمؾغف أن هبو سمقووو، ومطؾؼفو

 ومل يدظمؾ هبو.
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عمو دظمؾً قمغم رؾمقل  وروى اًمٌخوري وأسمق داود قمـفو أن اسمـي اجلقن

ًمؼد  "ودكو مـفو ىموًمً: أقمقذ سموهلل مـؽ ! ومؼول: وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم اهلل 

 ."قمذت سمعظقؿ، احلؼل سملهؾؽ 

 ضمزم هبو احلوومظ مغؾطوي ذم آؿمورة. :: أؾمهء سمـً اًم ؾًافثافثة

ىمول يمؾقؾ أكف شمزوضمفو ومل يدظمؾ هبو، ووىمول ذم اًمزهد وذيمر احلويمؿ ذم اإل

: ذيمرهو أمحد سمـ صوًمح مـ (اعمقرد اًمعذب) ـ احلؾٌل ذم احلوومظ ىمطى اًمدي

ىمول اًمؼطى: وذيمرهو احلويمؿ، وىمول: مـ سمـل  .وؾمؾؿاهلل قمؾقف صغم أزواضمف 

ؿ، سمضؿ اًمًلم اعمفؿؾي وومتح قْ ؾَ رام، سمحوء مفؿؾي مػتقطمي ومراء، مـ سمـل ؾُم طَم 

ػضؾ سمـ طمجر ذم اًمالم وؾمؽقن اًمتحتقي، مل يدظمؾ هبو، وىمول احلوومظ أسمق اًم

اكػرد ىمتودة  :ذم اًم حوسمي همؾطوومقؿـ ذيمر  (آصوسمي)ًؿ اًمراسمع ذم اًمؼ

سمتًؿقتفو أؾمهء وإكه اؾمؿفو ؾمـو سمـً أؾمهء، ىمؾً: وذم ذًمؽ كظر ! ىمول 

ىمتودة: وذيمر أؾمهء وؾمـو يمه رواه اسمـ قمًويمر قمـف، وشموسمع ىمتودة احلوومظ أمحد 

 ومم.ي، وكوهقؽ سمف اشمػوق قمغم إسمـ صوًمح اعمٍم

وضمرى قمغم ذًمؽ ذم  ،سمـً يمعى اجلقكقي ومؾؿ يدظمؾ هبو: أؾمهء افرابعة

: أؾمهء سمـً يمعى (آصوسمي)، وىمول احلوومظ اسمـ طمجر ذم (اعمقرد واًمزهد)

شملت ذم أؾمهء سمـً اًمـعهن، ويملهنو قمـده واطمدة، ومل يذيمر ذم شمرمجي اسمـ 
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اًمـعهن أكف يؼول هلو: اسمـي يمعى، وٓ ذيمر ذًمؽ ذم كًى أسمقفو ذم شمرمجتف 

اسمـي يمعى همػم اسمـي اًمـعهن، وإن يمون يمؾ مـفه مـ سمـل اجلقن،  واًمظوهر أن

 واجلقن يلت وٌطف.

: أؾمهء سمـً اًمـعهن سمـ اجلقن، ويؼول: اسمـ أيب اجلقن سمـ اِلامسة

: وىمقؾ: سمـً اًمـعهن سمـ (ٓصوسمي)–طمٌقؾ، ىمول احلوومظ اسمـ طمجر ذم ذ

 (عمقردا)، ومعغم مو ذم (اًمعققن)ذم  آؾمقد إمم آظمره، وضمرى قمغم ذًمؽ

ضمدهو، ىمول احلوومظ  (آصوسمي)وموٓؾمقد قمغم اًمؼقل اًمثوين أسمقهو، وقمغم مو ذم 

 : وٓ أراهو واًمتل ىمٌؾفو إٓ واطمدة.(اًمعققن)أسمق اًمػتح اًمقعؿري ذم 

اهلل قمؾقف صغم ىمول احلوومظ أسمق قمؿرو سمـ قمٌد اًمؼم: أمجعقا أن رؾمقل اهلل 

 ظمقثؿي قمـ ىمتودة و، ومروي اسمـ أيبشمزوضمفو، واظمتؾػقا ذم ىم ي ومراىمفوؾمؾؿ 

مـ أهؾ اًمقؿـ وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم ىمول: شمزوج رؾمقل اهلل  رمحي اهلل قمؾقف

أؾمهء سمـً اًمـعهن مـ سمـل اجلقن، ومؾه دظمؾً قمؾقف، دقموهو ومؼوًمً: شمعول 

 أكً، وأسمً أن دمئ.

ىمول: ًمؼد قمذت سمؿعوذ،  .وروى سمعضفؿ أهنو ىموًمً: أقمقذ سموهلل مـؽ

 ـمؾ.وومؼد أقموذك اهلل، ومطؾؼفو، وهذا سم
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إكه ىمول هذا ٓمرأة مـ سمـل ؾمؾقؿ ؾمقلت ومقفو، وأقمرب صوطمى 

سمؽشحفو سمقووو،  نَ دضَم ومؼول: إن آمـي سمـً اًمضحوك اًمغػوريي وَ  (اًمزهد)

ومزاد آمـي صموكقي، وٓ ذيمر هله ذم يمتى  ،ويؼول: هل آمـي سمـً اًمضحوك يمالسمقي

 اًم حوسمي.

ًمعومريي، أي يمه وىمقؾ: يمون هلو ووح يمقوح اًمعومريي، ومػعؾ هبو يمه ومعؾ سمو

ؾمقلت، صمؿ روي مثؾف قمـ أيب قمٌقدة معؿر سمـ اعمثـك، وزاد أسمق قمٌقدة: ومؽوكً 

 شمًؿل كػًفو اًمشؼقي.

وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم وىمول آظمرون: إن هذه اًمتل قموذت سموهلل مـ اًمـٌل 

 .قؼقشمـ ؾمٌل سمـل اًمـضػم يقم ذات اًم

 ىمول أسمق قمٌقدة: يمؾتومهو قموذشمو سموهلل.

ول هلو: وموـمؿي سمـً اًمضحوك سمـ ؾمػقون، ضمزم هبو : آمـي، ويؼافسادشة

ذم آؿمورة، وكؼؾ ذم اًمزاهر وصوطمى اعمقرد اًمؾػظ اًمثوين، قمـ أمحد سمـ 

: يمتوب ذم قمؾؿ (اًمعلم )ـؼقى اًمتؽريتل أكف ىمول ذم يمتوسمف حمؿد سمـ اًم

وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم ىمول يمعى سمـ يزيد آك وري: إن رؾمقل اهلل  .آكًوب

 .همػور، ومؾه أراد اًمدظمقل هبو وضمد سمؽشحفو سمقوووً شمزوج امرأة مـ سمـل 
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وروى آموم أمحد واسمـ أيب ظمقثؿي قمـ زيد سمـ يمعى سمـ قمجرة أن امرأة مـ 

، ومقضمد سمؽشحفو سمقوووً وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم همػور شمزوضمفو رؾمقل اهلل 

 .، ومل يلظمذ ممو آشموهو ؿمقئوً ((احلؼل سملهؾؽ))ومؼول:

 قمـف اهلل شمعومم ريض  عد وروى اًمطؼماين سمًـد وعقػ قمـ ؾمفؾ سمـ ؾم

ومقضمد  ،شمزوج امرأة مـ أهؾ اًمٌودييوؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم أن رؾمقل اهلل 

، ومػورىمفو ىمٌؾ أن يدظمؾ هبو، ويمون يؼول هلو آمـي سمـً سمؽشحفو سمقوووً 

وىمقؾ: سمؾ هل أؾمهء سمـً اًمـعهن، مـ سمـل يمالب، ىمؾً: هذا  ،اًمضحوك

مـي سمـً ومل أضمد ٔ ،ناًمؽالم همػم حمرر، ومنن سمـل يمالب وسمـل همػور همػما

 واهلل أقمؾؿ. ومقه وىمػً قمؾقف مـ يمتى اًم حوسمي، اًمضحوك ذيمراً 

 : أمقؿي سمـً ذاطمٌقؾ.افسابعة

 اهلل شمعومم ريض  روى اًمٌخوري قمـ أيب أؾمقد ؾمفؾ سمـ ؾمعد اًمًوقمدي 

أمقؿي سمـً ذاطمٌقؾ، ومؾه وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم ىمول: شمزوج رؾمقل اهلل  قمـف

ومؽلهنو يمرهً ذًمؽ، وملمر أسمو أؾمقد أن يؽًقهو دظمؾً قمؾقف سمًط يده إًمقفو 

اهلل قمؾقف صغم ىمؾً: ذيمر أمقؿي سمـً ذاطمٌقؾ ذم أزواج اًمـٌل  .صمقسملم رازىملم

د، وأسمق اًمػتح مغؾطوي ذم آؿمورة واًمزهد، واًمؼطى احلؾٌل ذم اعمقروؾمؾؿ 
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ومزقمؿ أن  ،وأهمرب احلوومظ اسمـ طمجر ذم آصوسمي ،سمـ ؾمقد اًمـوس ذم اًمعققن 

، ومل يذيمر ًمذًمؽ مًتـداً  ،اطمٌقؾ هل اسمـي اًمـعهن سمـ ذاطمٌقؾأمقؿي سمـً ذ

سمؾ طمديٌ أيب أؾمقد يرد قمؾقف، ومنكف ومقف أهنو كزًمً ذم سمقً ذم حمؾ أمقؿي سمـً 

اًمـعهن سمـ ذاطمٌقؾ إمم آظمره، ومؽقػ يؽقكون واطمدة ؟ واًمظوهر أن اسمـي 

 ع.واحلؼ أطمؼ أن يتٌ ،ذاطمٌقؾ قمؿي اسمـ اًمـعهن، ومل أر مـ ومقف قمغم ذًمؽ

 قمـف اهلل شمعومم ريض  يمذا ذم طمديٌ ؾمفقؾ سمـ طمـقػ  ،رام: أم طَم افثامـة

 ومل يزد.

 (آؿملورة واًمزهلد)سموًمـقن واجلقؿ يمله ذم  : ؾمؾؿك سمـً كجدة افتاشعة

 ،سمـلللً قمؿلللرة سملللـ احللللورث اًمؾٌقٌلللي (:اعملللقرد)وىملللول ذم  ،سمخلللط مغؾطلللوي

أكلف  (ك ذف اعم لطػ)قمٌد اعمؾؽ اًمـقًوسمقري ذم يمتوسملف ؼؾ قمـ أيب ؾمعقد وكُ 

كؽحفو ومتقذم قمـفو، وأسمً أن شمتزوج وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم ىمول: إن رؾمقل اهلل 

 ومقه وىمػً قمؾقف مـ يمتى اًم حوسمي. سمعده، ىمؾً: ومل أر هلو ذيمراً 

: ؾمٌو سمـً ؾمػقون سمـ قمقف سمـ يمعى سمـ أيب ؾمػقون سمـ أيب افعاَشة

، (اعمقرد)سمؽر سمـ يمالب، ذيمرهو اسمـ ؾمعد قمـ كوومع قمـ اسمـ قمؿر، ذيمرهو ذم 

 ومل يزد.
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: (آصوسمي)ىمؾً: وهل سموعمقطمدة سمعد اًمًلم اعمفؿؾي، ىمول احلوومظ ذم 

 .ويؼول: سمـً اًم ؾً اًمؽالسمقي شملت ذم ؾمـو سموًمـقن ؾمٌو سمـً ؾمػقون،

: ؾمـو سمػتح اًمًلم اعمفؿؾي، وختػقػ اًمـقن سمـً أؾمهء احلادية ظؼة 

سمـ سمـً اًم ؾً سمـ طمٌقى سمـ ضموسمر سمـ طمورصمي سمـ هالل سمـ طمرام سمـ ؾمهك 

قمػقػ سمـ امرئ اًمؼقس سمـ ؾمؾقؿ اًمًؾؿقي، ذيمرهو أسمق قمٌقدة معؿر سمـ اعمثـك 

اهلل قمؾقف صغم واسمـ طمٌقى ومقؿـ شمزوضمفو رؾمقل اهلل  ،ومقه رواه أسمق ظمقثؿي قمـف

وؾمؾؿ وـمؾؼفو ىمٌؾ أن يدظمؾ هبو، وىمول أسمق قمٌقدة: وهل قمؿي قمٌد اهلل سمـ 

ؾ أسمق قمٌقدة أن وكؼ ،ظموزم سمؿعجؿتلم، اسمـ أؾمهء سمـ اًم ؾً أمػم ظمراؾمون

ومزقمؿ أهنو  ،واو، وكًٌفو اسمـ طمٌقى إمم ضمدهو سمعضفؿ ؾمههو وؾمـو سمزيودة

وسموٕول ضمزم اسمـ إؾمحوق  ،سمـً اًم ؾً، وأن أؾمهء أظمقهو ٓ أسمقهو

وطمؽك اًمرؿموـمل قمـ سمعضفؿ أن ؾمٌى مقهتو  ،ومجوقمي، رضمحف اسمـ قمٌد اًمؼم

ت سمذًمؽ طمتك شمزوضمفو هوؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم أهنو عمو سمؾغفو أن رؾمقل اهلل 

 موشمً مـ اًمػرح.

وروى اسمـ أيب ظمقثؿي قمـ أيب قمٌقدة معؿر سمـ اعمثـك ىمول: زقمؿ طمػص 

اهلل صغم سمـ اًمـضػم اًمًؾؿل وقمٌد اًمؼوهر سمـ اًمني اًمًؾؿل أن رؾمقل اهلل 

ومهشمً ىمٌؾ أن يدظمؾ هبو،  ،شمزوج أؾمهء سمـً ؾمـون سمـ اًم ؾًوؾمؾؿ قمؾقف 
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وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم وج رؾمقل اهلل ىمول: يمذا ىموٓ، وظموًمػفه ىمتودة، ومؼول: شمز

ىمؾً: إن صح  .أؾمهء سموعمقؿ اًم ؾً مـ سمـل طمرام سمـ ؾمؾقؿ، ومؾؿ يدظمؾ هبو

 مو ىموٓه، ومو ىموًمف، وموًمتل سموًمـقن سمـً أظمل اًمتل سموعمقؿ.

يِب  ػضؾ سمـ همًون روى اعم ،: اًمشوةافثاكقة ظؼة ذم شمورخيف مـ  اًْمَغالَّ

ؼًؿ قمـ ىمتودة ىمول: شمزوج ـمريؼ ؾمقػ سمـ قمؿر قمـ أيب قمؿر قمثهن سمـ م

َخس قمنمة امرأة، ومدظمؾ سمثالث قمنمة صمؿ وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم رؾمقل اهلل 

ىمول: وأمو اًمثالث قمنمة اًمالت سمـك هبـ، ومخدذي إمم أن ىمول: مقؿقكي سمـً 

وأم ذيؽ سمـً ضموسمر سمـ طمؽقؿ إطمدى سمـل معقص، إمم  ،احلورث إمم آظمره

الب سمـ رسمقعي سمـ قمومر سمـ أن ىمول: واًمشوة سمـً روموقمي همٓء مـ سمـل يم

صع عي مـ سمـل روموقمي مـ سمـل ىمريظي، وملصقٌقا معفؿ يقم أصقٌقا 

وءه سملم اًمدكقو وآظمرة، وموكؼروقا، صمؿ ىمول: وأمو اًمشوة طملم ظمػم كً

، ومطؾؼفو إمم آظمره، وفموهر يمالم ىمتودة أن هذه هسمعد أن شمتزوج سمعد وموظمتورت

ػ هلو قمغم ذيمر ومقه وىمػً ومل أىم ،وؾمؾؿاهلل قمؾقف صغم سمـك هبو رؾمقل اهلل 

ًمشقخ آؾمالم اسمـ طمجر  (آصوسمي)يمتى اًم حوسمي طمتك وٓ ذم  قمؾقف مـ

 مع ؾمعي اـمالقمف، وقمثهن سمـ مؼًؿ مؽموك.
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اق، سمػتح اًمشلم اعمعجؿي، وختػقػ اًمراء، وسموًمؼوف : َذَ افثافثة ظؼة

وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم سمـً ظمؾقػي اًمؽؾٌقي أظمً دطمقي، شمزوضمفو رؾمقل اهلل 

 ذم اًمطريؼ ىمٌؾ وصقهلو إًمقف. ومهشمً

يِب  يمه روى اعمػضؾ سمـ همًون  قمـ قمكم سمـ جموهد واسمـ ؾمعد قمـ  اًْمَغالَّ

هشوم واسمـ اًمؽؾٌل قمـ ذىمل سمـ ىمطومل سمػتح اًمؼوف وختػقػ اًمطوء اعمفؿؾي 

 وسمعد آًمػ مقؿ ومتحتقي خمػػي، وضمزم سمذًمؽ أسمق قمؿر.

رمجتفو مـ ـمريؼ وروى اًمطؼماين، وأسمق كعقؿ، وأسمق مقؾمك اعمديـل ذم شم

ظمطى امرأة وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم ضموسمر اجلعػل قمـ أيب مؾقؽي أن رؾمقل اهلل 

مو ))ـظر إًمقفو، ومذهًٌ صمؿ رضمعً، ومؼول:مـ سمـل يمؾى، ومٌعٌ قموهشي شم

ؾقف وؾمؾؿ اهلل قمصغم ىموًمً: مو رأيً ـموهال، ىمول هلو رؾمقل اهلل  ((رأيً ؟

وًمً: مو دوكؽ ومؼ ((،ل صعرة مـكفؼد رأيت خآ بخدها اؿشعرت ـ)):

 ه.

سمشلم معجؿي، ومـقن  (اعمقرد): اًمشـٌو ذم كًختل مـ افرابعة ظؼة

قمؾقفو مـ مؼدموت اسمـ وذم اًمـًخي اًمتل وىمػً  ومؿقطمدة وملًمػ شملكقٌ،



 

املبني يف سرية أمهات املؤمنني النور 
331 

سمػتح اًمشلم اعمعجؿي، ومتحتقي، وذم كًخي أظمرى يمذًمؽ، وذم  قٌورؿمد، اًمَش 

 .(اعمقرد)كًخي صموًمثي صحقحي يمه ذم كًختل مـ 

ػ سمـ اًمتؿقؿل، واًمػضؾ سمـ همًون يمر مـ ـمريؼ ؾمقوروى اسمـ قمًو

يِب   ذم شمورخيف مـ ـمريؼ قمثهن سمـ مؼًؿ قمـ ىمتودة، ىمول: شمزوج رؾمقل  اًْمَغالَّ

َخس قمنمة، ومدظمؾ سمثالث قمنمة، ومجع سملم وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم اهلل 

إطمدى قمنمة، وملمو اًمؾتون يمؿؾتو َخس قمنمة ومفه قمؿرة واًمشـٌو، ىمول: وأمو 

وموكتظر اًمقن، وموت إسمراهقؿ  ،دظمؾً قمؾقف مل شمؽـ سموًمقًػمةو أُ اًمشـٌو ومنهنو عم

قمغم إصمر ذًمؽ، ومؼوًمً: ًمق يمون كٌقو مو وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم اسمـ رؾمقل اهلل 

موت أطمى اًمـوس إًمقف وأقمزه قمؾقف، ومطؾؼفو، وأوضمى هلو اعمفر، وطمرمً 

 قمغم آزواج.

 آظمر يمتوسمف اًمـٌقيي ذم ذيمر ذًمؽ سمحروومف اسمـ رؿمد ذم اًمًػمة

وىمول أسمق ضمعػر حمؿد سمـ ضمرير: ىمول سمعضفؿ: شمزوج اًمشـٌو سمـً  (اعمؼدموت)

قمؿرو اًمغػوريي، وىمقؾ يموكً يمتوسمقي ومحريمً طملم دظمؾً قمؾقف، ومذيمر مو 

وملومود اسمـ ضمرير أن اؾمؿ أسمقفو قمؿرو، وأهنو همػوريي ويمتوسمقي، وهل ممو  ،شمؼدم

 .(آصوسمي)وموت احلوومظ اسمـ طمجر ذم 
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مفؿؾي، ويمن اًمالم، وسموًمتحتقي سمـً  : اًمعوًمقي، سمعلماِلامسة ظؼة

فمٌقون سمظوء معجؿي، ومؿقطمدة ؾمويمـي، ومتحتقي وملًمػ، ومـقن، اسمـ قمؿرو سمـ 

قمقف سموًمػوء اسمـ قمؿرو سمـ يمعى سمـ أيب سمؽر سمـ يمالب اًمؽالسمقي، هؽذا 

ورواه قمـف اًمطؼماين سمرضمول اًم حقح، ىمول أسمق قمٌقدة هـد  ،ؾمههو اًمزهري

اهلل صغم يمالب أرؾمؾ رؾمقل اهلل  سمـً يزيد سمـ اًمؼرـموب مـ سمـل سمؽر سمـ

، اهلل قمؾقف وؾمؾؿ صغم د خيطٌفو قمؾقف، ومزوضمفو رؾمقل اهلل قأسمو أؾموؾمؾؿ قمؾقف 

ومطؾؼفو، وىمول ىمتودة:  ومؼدم هبو ومل يؽـ رآهو، ومؾه اهتداهو رأى هبو سمقوووً 

د اًمًوقمدي إمم امرأة مـ سمـل أسمو أؾمقوؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم سمعٌ رؾمقل اهلل 

وملكؽحفو إيوه أسمق أؾمقد ىمٌؾ أن يراهو، صمؿ  ،ومل يؽـ رآهوخيطٌفو قمؾقف،  يمالب

ومطؾؼفو.رواهو اسمـ أيب  ضمفزهو، ومؼدم هبو قمؾقف، ومؾه اهتداهو رأى هبو سمقوووً 

ظمقثؿي ومقؿـ رطمؾ هبو، وروى اسمـ أيب ظمقثؿي هل اًمعوًمقي سمـً فمٌقون سمـ 

 قمؿرو سمـ قمقف سمـ يمعى سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب سمؽر سمـ يمالب ومقه سمؾغـل.

ـ أيب ظمقثؿي قمـ أيب اًمقًمقد سمـ ؿمجوع قمـ اًمؾقٌ قمـ قمؼقؾ وروى اسم

اًمعوًمقي وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم قمـ اسمـ ؿمفوب اًمزهري، ىمول: شمزوج رؾمقل اهلل 

 امرأة مـ سمـل سمؽر سمـ يمالب، ومخطٌفو صمؿ ـمؾؼفو.
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وروى أيضو قمـ يقكس سمـ يزيد آيكم قمـ اًمزهري ىمول: ومورق رؾمقل 

سمـ يمالب، ومؼول اسمـ أيب ظمقثؿي  سمـل قمؿرو اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  أظمًصغم اهلل 

يمذا ىمول: سمـل قمؿرو، ىمول اسمـ ؾمعد: أكٌلكو هشوم سمـ حمؿد سمـ اًمًوهى، 

اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  صغم هلل طمدصمـل رضمؾ مـ سمـل أيب سمؽر سمـ يمالب أن رؾمقل ا

اًمعوًمقي سمـً فمٌقون سمـ قمؿرو سمـ يمعى سمـ قمؿرو سمـ قمقف سمـ يمعى  شمزوج

ؿ ـمؾؼفو، ىمول أسمق قمؿر: ومؼته صم سمـ أيب سمؽر سمـ يمالب، ومؿؽثً قمـده دهراً 

 هذا أن شمؽقن ممـ دظمؾ هبو.

وروى اًمطؼماين سمرضمول صمؼوت إٓ ؿمقخف اًمؼوؾمؿ سمـ قمٌد اهلل آَخقؿل، 

صمؼوت قمـ  ورواه سمرضمولٍ  ،وهق وعقػ، وىمد وصمؼ، وسمؼقي رضموًمف صمؼوت قمـف

صغم أن رؾمقل اهلل  قمـف اهلل شمعومم ريض حيقك سمـ أيب سمؽر قمـ ؾمفؾ سمـ طمـقػ 

 ـمؾؼ اًمعوًمقي سمـً فمٌقون.وؾمؾؿ  اهلل قمؾقف

وروى أسمق اًمؼوؾمؿ اًمطؼماين قمـ اًمزهري قمـ أيب أمومي سمـ ؾمفؾ سمـ 

وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم طمـقػ ومذيمر طمديثو ـمقيال وومقف: وـمؾؼ رؾمقل اهلل 

وومورق أظمً سمـل قمؿرو سمـ اجلقن اًمؽـديي مـ أضمؾ  ،اًمعوًمقي سمـً فمٌقون

 سمقوض يمون هبو.
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اهلل صغم ٌؾ أن حيرم رؾمقل اهلل ىمول اًمزهري: وسمؾغـو أهنو شمزوضمً ىم

 سمـًوءه وكؽحً اسمـ قمؿفو مـ ىمقمفو، ووًمدت ومقفؿ.وؾمؾؿ قمؾقف 

ورواه اسمـ ضمعػر حمؿد سمـ قمثهن سمـ أيب ؿمقٌي ذم شمورخيف، ىمول: أكٌلكو 

اعمـجوب سمـ احلورث أكٌلكو أسمق قمومر آؾمدي طمدصمـو زمعي سمـ صوًمح قمـ اسمـ 

 ؿمفوب قمـ ؾمعقد سمـ اعمًقى.

سمـً احلورث وصػقي سمـً طمقل، ومؽوكتو ممو أوموء وزاد وؾمٌك ضمقيريي 

 اهلل قمؾقف، ومؼًؿ هله، ومهو مـ زوضموشمف.

أكٌلكو  ،ورواه اسمـ مـده ىمول: أكٌلكو احلًـ سمـ حمؿد سمـ طمؽقؿ اعمروزي

أسمق اعمقضمف حمؿد سمـ قمؿر سمـ اعمقضمف اًمػزاري، أكٌلكو قمٌد اهلل سمـ قمثهن، أكٌلكو 

 قمـ اسمـ ؿمفوب اًمزهري. قمٌد اهلل سمـ اعمٌورك، أكٌلكو اسمـ ذيؽ

 ودظمؾ هبو. :ورواه يعؼقب سمـ ؾمػقون قمـف وزاد

وهذه اًمروايي هل اعمقاومؼي ًمؽالم  ،وروى اًمٌقفؼل قمـف أكف مل يدظمؾ هبو

 همػمه.

 : قمؿرة سمـً معوويي اًمؽـديي.افسادشة ظؼة
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أن  عومم قمـفؿ اهلل شمريض  روى أسمق كعقؿ قمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم 

 شمزوضمفو.وؾمؾؿ ف اهلل قمؾقصغم رؾمقل اهلل 

وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم أيضو قمـ اًمشعٌل ىمول: شمزوج رؾمقل اهلل وىمول 

 سمعدهو موت.

: قمؿرة سمـً يزيد إطمدى سمـوت سمـك سمؽر سمـ يمالب مـ افسابعة ظؼة

 ،ويموكً شمزوضمً اًمػضؾ سمـ اًمعٌوس سمـ قمٌد اعمطؾى وـمؾؼفو ،سمـل اًمقطمقد

و، ذيمره اسمـ ىمٌؾ أن يدظمؾ هبوؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم صمؿ ـمؾؼفو رؾمقل اهلل 

 إؾمحوق ذم روايي يقكس سمـ سمؽػم، وىمقؾ ذم كًٌفو:

قمؿرة سمـً يزيد سمـ قمٌقد سمـ أوس، وىمول أسمق قمؿر سمـ قمٌد اًمؼم: 

ومٌؾغف أن هبو سمقووو، ومطؾؼفو ومل وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم شمزوضمفو رؾمقل اهلل 

 يدظمؾ هبو.

وىمقؾ: إهنو اًمتل شمزوضمفو ومتعقذت مـف ومطؾؼفو، وأمر أؾمومي أن يؿتعفو 

 صمي أصمقاب.سمثال
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وذيمرهو اًمرؿموـمل وىمول: إن أسموهو وصػفو، وىمول: وأزيدك أهنو مل 

، "مو هلذه قمـد اهلل مـ ظمػم ": اهلل قمؾقف وؾمؾؿ صغم مترض أسمدا، ومؼول اًمـٌل 

ـِ   هبو. ومطؾؼفو ، ومل يٌ

روى اسمـ قمًويمر مـ ـمريؼ  .: قمؿرة سمـً يزيد اًمغػورييافثامـة ظؼة

ىمتودة أهنو عمو دظمؾً قمؾقف، ؾمقػ سمـ قمؿر قمـ ؾمعقد سمـ أيب قمروة قمـ 

مً قمغم رِ ومردهو، وأوضمى هلو اعمفر، وطُم  وضمردهو ًمؾـًوء، رأى هبو ووحوً 

 مـ سمعده.

: همزيي، سمضؿ اًمغلم اعمعجؿي وسمػتح اًمزاي، وشمشديد افتاشعة ظؼة

 وهمزيؾي سموًمت غػم وسموًمالم هل أم ذيؽ. ،اًمتحتقي

 : وموـمؿي سمـً اًمضحوك سمـ ؾمػقون اًمؽالسمقي.افعؼون

سمعد ووموة وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم إؾمحوق: شمزوضمفو رؾمقل اهلل ىمول اسمـ 

وظمػمهو طملم أكزًمً آيي اًمتخقػم، وموظمتورت اًمدكقو ومػورىمفو،  ،اسمـتف زيـى

ومؽوكً سمعد ذًمؽ شمؾؼط اًمٌعر، وشمؼقل: أكو اًمشؼقي اظمؽمت اًمدكقو، وشمعؼى أسمق 
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قمؿر سمـ قمٌد اًمؼم يمالم اسمـ إؾمحوق سمؽالم شمعؼٌف ومقف احلوومظ اسمـ طمجر ذم 

 اًمؽالم قمؾقفو ذم أمقؿي. وشمؼدم، (1)سمه يراضمع (آصوسمي) يمتوسمف

                                                 

ٕن سمـ ؿمفوب يروي قمـ أيب ؾمؾؿي  :ىمول أسمق قمؿر: هذا قمـدكو همػم صحقح ىمول ذم اإلصوسمي:)) (1)

وقمروة قمـ قموهشي أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ طملم ظمػم أزواضمف سمدأ هبو وموظمتورت اهلل 

 ف وؾمؾؿ يمؾفـ قمغم ذًمؽ.ورؾمقًمف ىمول: وشمتوسمع أزواج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًم

وىمول ىمتودة وقمؽرمي: يمون قمـده طملم أظمؼمهـ شمًع كًقة وهـ اًمالت شمقذم قمـفـ ويمذا ىمول مجوقمي: إن 

اًمتل يموكً شمؼقل أكو اًمشؼقي هل اًمتل اؾمتعوذت واظمتؾػ ذم اعمًتعقذة اظمتالومًو يمثػمًا وٓ ي ح ومقفو 

ٓ  "ل: أهنو مل شم دع ىمط ومؼول: رء وىمد ىمقؾ: إن اًمضحوك سمـ ؾمػقون قمرض قمؾقف اسمـتف وموـمؿي وىمو

وىمد ىمقؾ: إكف شمزوضمفو ؾمـي صمهن. اكتفك يمالم سمـ قمٌد اًمؼم. وحيتوج يمالمف إمم ذح وقمؾقف  "طموضمي زم هبو 

 ذم سمعضف مماظمذات: أمو طمديٌ سمـ ؿمفوب سمه ذيمر ومفق ذم اًم حقح.

أمو ىمقًمف: وهـ ًمؽـ آظمره: وأيب ؾموهر... وأمو ىمقل ىمتودة وملظمرضمف... وأمو ىمقل قمؽرمي وملظمرضمف... و

 ٕن آيي اًمتخقػم يموكً... وشمزوج سمعد ذًمؽ... :ومػقف كظر ..اًمالت شمقذم قمـفـ

ومفق ىمقل طمؽوه اًمقاىمدي قمـ سمـ مـوح  ..وأمو اًمذي ىمول: إن اًمتل يموكً شمؼقل أكو اًمشؼقي هل اعمًتعقذة

ًمؽالسمقي وهذا ٓ يٌطؾ ىمقل سمـ إؾمحوق إن ا ،ىمول: اؾمتعوذت مـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

 ٕن اجلؿع ممؽـ. :اظمتورت ويموكً شمؼقل: أكو اًمشؼقي

ومفق طمٌؼ ومؼول سمـ ؾمعد: اظمتؾػ قمؾقـو ذم اًمؽالسمقي  ..وأمو ىمقًمف: اظمتؾػ ذم اعمًتعقذة اظمتالومًو يمثػماً 

 ،قدقمؿرة سمـً يزيد سمـ قمٌ :وىمقؾ ،وموـمؿي سمـً اًمضحوك سمـ ؾمػقون :ومؼقؾ ،اظمتؾػ قمؾقـو ذم اؾمؿفو

صمؿ أؾمـد قمـ ، صمالث :وىمقؾ ،هل واطمدة اظمتؾػ ذم اؾمؿفو :صمؿ ىمقؾ ،قفؾمـو سمـً ؾمػقون سمـ قم :وىمقؾ

اًمقاىمدي قمـ سمـ أظمل اًمزهري قمـ اًمزهري ىمول: هل وموـمؿي سمـً اًمضحوك دظمؾ قمؾقفو وموؾمتعوذت 

 ومؽوكً شمؾؼط اًمٌعر وشمؼقل: أكو اًمشؼقي. ،مـف ومطؾؼفو
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ي، سمضؿ اًمؼوف وومتح اًمػقىمقي، ومقوء ؾمويمـي ؾَ قْ تَ : ىمُ احلادية وافعؼون

حتتقي، وسموًمالم سمـً ىمقس سمـ معدى يمرب اًمؽـديي أظمً آؿمعٌ سمـ ىمقس، 

                                                                                                                   

صغم اهلل قمؾقف وآًمف  وأؾمـده سموًمًـد اعمذيمقر قمـ اًمزهري قمـ قمروة قمـ قموهشي ىموًمً: شمزوج رؾمقل اهلل

ًمؼد قمذت سمعظقؿ احلؼل  "ىموًمً: أقمقذ سموهلل مـؽ. ومؼول:  ..ومؾه دظمؾً قمؾقف ومدكو مـفو ،وؾمؾؿ اًمؽالسمقي

 . "سملهؾؽ 

ومـ ـمريؼ قمٌد اًمقاطمد سمـ أيب قمقن قمـ أم مـوح سمتشديد اًمـقن وسموعمفؿؾي ىموًمً: يموكً اًمتل اؾمتعوذت 

غم أمفوت اعمممـلم: أكو اًمشؼقي وشمؼقل: إكه ويموكً شمؼقل: إذا اؾمتلذكً قم ،ىمد وهلً وذهى قمؼؾفو

 ظمدقمً.

ومـ ـمريؼ قمؿرو سمـ ؿمعقى قمـ أسمقف قمـ ضمده: يمون دظمؾ هبو وًمؽـف عمو ظمػم كًوءه اظمتورت ىمقمفو 

 ومػورىمفو ومؽوكً شمؾؼط اًمٌعر وشمؼقل: أكو اًمشؼقي.

ـ يعؼقب وىمقؾ: إن اعمًتعقذة ؾمـو سمـً اًمـعهن سمـ أيب اجلرن أؾمـده سمـ ؾمعد قمـ اًمقاىمدي قمـ حمؿد سم

أؾمهء سمـً اًمـعهن سمـ أيب اجلقن أؾمـده قمـ اًمقاىمدي قمـ  :سمـ قمتٌي قمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ أيب قمقن. وىمقؾ

قمؿرو سمـ صوًمح قمـ ؾمعقد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أسمزى قمـ هشوم سمـ اًمؽؾٌل قمـ أسمقف قمـ أيب صوًمح قمـ 

شمؼقل:  سمـ قمٌوس. ومـ ـمريؼ أيب أؾمقد اًمًوقمدي يموًمؼ ي اًمتل ذم اًم حقح وذم آظمرهو: ومؽوكً

 ادقمقين اًمشؼقي.

 ومـ وضمف آظمر قمـ أيب أؾمقد أن اعمًتعقذة شمقومقً ذم ظمالومي قمثهن.

ومؼد صمٌتً ىم تفو ذم اًم حقح مـ طمديٌ أيب أؾمقد  ،ومعجقى ،وٓ ي ح مـفو رء :وأمو ىمقًمف

 اًمًوقمدي إٓ أن يمون مراده سمـػل اًم حي اجلزم سموًمؽالسمقي دون همػمهو ومفق ممؽـ قمغم سمعده.

وملظمرضمف ذم  ..وىمول: أهنو مل شم دع ،ضحوك سمـ ؾمػقون قمرض قمؾقف اسمـتفوأمو ىمقًمف: إن اًم

 اًم حقح((اهل.
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ومل وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم ىمول اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم: شمزوضمفو رؾمقل اهلل 

 هبو طمتك ومورىمفو.يدظمؾ 

وروى اسمـ أيب ظمقثؿي قمـ قمٌقد واسمـ طمٌقى ىمول: شمزوج رؾمقل اهلل 

طملم ىمدم قمؾقف وومد يمـدة ىمتقؾي أظمً آؿمعٌ سمـ ىمقس وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم 

ذم ؾمـي قمنم، صمؿ اؿمتؽك ذم اًمـ ػ مـ صػر، صمؿ ىمٌض يقم آصمـلم ًمققملم 

وذم ًمػظ:  ومل شمؽـ ىمدمً قمؾقف وٓ دظمؾ هبو، ،مضقو مـ ؿمفر رسمقع إول

 وٓ رآهو.

 وروى أسمق كعقؿ واسمـ قمًويمر مـ ـمرق ىمقيي آؾمـود قمـ اسمـ قمٌوس 

ىمتقؾي أظمً وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم ىمول: شمزوج رؾمقل اهلل  اهلل شمعومم قمـفهريض 

ومؼمأهو اهلل شمعومم مـف أي مـ  ،آؿمعٌ سمـ ىمقس، ومهت ىمٌؾ أن خيػمهو

 اًمتخقػم.

ضمفؾ شمزوج ىمتقؾي سمـً وروى أيضو قمـ اًمشعٌل أن قمؽرمي سمـ أيب 

ىمقس، وملراد أسمق سمؽر اًم ديؼ أن ييب قمـؼف، ومؼول ًمف قمؿر سمـ اخلطوب: إن 

مل يػرض هلو، ومل يدظمؾ هبو، وارشمدت مع وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم رؾمقل اهلل 

مـ اهلل ورؾمقًمف، ومؾؿ يزل طمتك ًمػ مـف، ومـ اًمغريى مو  ْت أَ ؼَمِ ومَ  ،أظمقفو
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أن رؾمقل  قمـف اهلل شمعومم يض ر رواه اسمـ ؾمعد سمًـد وعقػ ضمدا قمـ قمروة 

يمـديي إٓ  مو شمزوج ىمتقؾي سمـً ىمقس، وٓ شمزوجوؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم اهلل 

، ومؾه أشمك هبو وىمدمً قمؾقف، كظر إًمقفو، ومطؾؼفو، ومل أظمً سمـل اجلقن ومؿؾؽفو

 يٌـ هبو.

ىمؾً: وحيتؿؾ أكف أراد سمعدم اًمزواج اًمدظمقل، وإٓ ومؼد ورد مـ ـمرق 

شمزوج ىمتقؾي واهلل وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم ؾمقل اهلل يمثػمة ٓ يؿؽـ ردهو أن ر

ً سمعضفؿ شمزوذف إيوهو ومزقمؿ أكف شمزوضمفو ىمٌؾ ووموشمف شمعومم أقمؾؿ، ووىمَّ 

سمشفريـ، وزقمؿ آظمرون أكف شمزوضمفو ذم مروف، وزقمؿ آظمرون أكف أوص أن 

ختػم ىمتقؾي إن ؿموءت ييب قمؾقفو احلجوب، وحترم قمغم اعمممـلم، وإن 

ورت اًمـؽوح ومتزوضمفو قمؽرمي سمـ أيب ضمفؾ ؿموءت شمـؽح مـ ؿموءت، وموظمت

ومؼول: ًمؼد مهؿً أن أطمرق  قمـف اهلل شمعومم ريض  سمحيمقت، ومٌؾغ أسمو سمؽر 

 قمؾقفو.

صغم رؾمقل اهلل  مـ أمفوت اعمممـلم، وٓ دظمؾ هبو ومؼول قمؿر: مو هل

اهلل صغم وٓ ضب قمؾقفو احلجوب، وزقمؿ سمعضفؿ أن اًمـٌل وؾمؾؿ اهلل قمؾقف 

و سمشئ، وأهنو ارشمدت وموطمتٍ قمؿر قمغم أيب سمؽر سملهنو مل يقص ومقفوؾمؾؿ قمؾقف 
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ومؾؿ شمؾد ًمعؽرمي إٓ  ،سمورشمدادهووؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم ًمقًً مـ أزواج اًمـٌل 

 خمقال.

قؿ، سمػتح اخلوء اعمعجؿي، ويمن اًمطوء طِ : ًمقغم سمـً اخلَ فثاكقة وافعؼونا

ػر سمػتح اًمظوء اعمعجؿي اسمـ اعمفؿؾي اسمـ قمدي سمـ قمؿرو سمـ ؾمقاد سمـ فمَ 

 زرج آك وريي اًمدوؾمقي اًمطؼميي، أظمً ىمقس سمـ اخلطقؿ.اخل

روى اسمـ أيب ظمقثؿي واسمـ ؾمعد مـ ـمريؼ هشوم سمـ حمؿد سمـ اًمًوهى 

ىمول: أىمٌؾً ًمقغم  اهلل شمعومم قمـفهريض  قمـ أسمقف قمـ أيب صوًمح قمـ اسمـ قمٌوس 

فمفره إمم اًمشؿس  وهق مقلٍ وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم سمـً اخلطقؿ إمم رؾمقل اهلل 

ؾمد ؟ ويمون يمثػما مو يؼقهلو مـؽٌف، ومؼول: مـ هذا أيمؾ إ سمً قمغمومي

ومؼوًمً: أكو سمـً مطعؿ اًمطػم، ومـودي اًمريح، أكو ًمقغم سمـً اخلطقؿ ضمئتؽ 

ومرضمعً إمم ىمقمفو،  "ىمد ومعؾً  "ٓقمرض قمؾقؽ كػز شمزوضمـل ىمول: 

 ومؼوًمقا: سمئس مو صـعًوؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم ومؼوًمً: ىمد شمزوضمـل رؾمقل اهلل 

صوطمى كًوء شمغوريـ قمؾقف، وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم واًمـٌل  ىػم! أكً امرأة هم

ومقدقمق اهلل شمعومم قمؾقؽ وموؾمتؼقؾقف كػًؽ، ومرضمعً، ومؼوًمً: يو رؾمقل اهلل، 

ومتزوضمفو مًعقد سمـ أوس سمـ ؾمقاد سمـ فمػر،  ،"ىمد أىمؾً  "أىمؾـل ىمول: 

ومقًمدت ًمف، ومٌقـو هل ذم طموهط مـ طمقطون اعمديـي شمغتًؾ إذ وصمى قمؾقفو 
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 ،دريمًومليمؾ سمعضفو، وملُ وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم ؾمقل اهلل ًمؼقل ر: اًمذهى

 ومهشمً.

وؾمقي، ىمول أسمق قمؿر: : ًمقغم سمـً طمؽقؿ آك وريي إافثافثة وافعؼون

ومل وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم ذيمرهو أمحد سمـ صوًمح اعمٍمي ذم أزواج اًمـٌل 

ن اخلطقؿ يشٌف ٕ :يذيمرهو همػمه، وضمقز اسمـ آصمػم أن شمؽقن هل اًمتل ىمٌؾفو

 .(آصوسمي)و (اًمتجريد)وأىمره ذم  ،قؿاحلؽ

ذيمرهو اسمـ طمٌقى ذم أزواج  .ؾقؽي سمـً داود: مُ افرابعة وافعؼون

ـِ وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم اًمـٌل  اسمـ آصمػم وصوطمى  هبـ، وكؼؾف اًمالت مل يٌ

اعمقرد، وأىمروه، ىمول احلوومظ: ذيمرهو اسمـ سمشؽقل ومل ي ح، وؾمقلت مؾقؽي 

 سمـً يمعى ومقحرر ذًمؽ.

 : مؾقؽي سمـً يمعى اًمؽـوكقي.افعؼوناِلامسة و

اهلل صغم روى اسمـ ؾمعد قمـ حمؿد سمـ قمؿر قمـ أيب معنم أن اًمـٌل 

شمزوضمفو، ويموكً ذات مجول سمورع، ومدظمؾً قمؾقفو قموهشي ومؼوًمً وؾمؾؿ قمؾقف 

؟ ويمون أسمقهو ىمتؾ يقم ومتح مؽي، ىمتؾف أمو شمًتحقلم أن شمـؽحل ىموشمؾ أسمقؽ هلو:

ومطؾؼفو وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم اهلل ظموًمد سمـ اًمقًمقد، وموؾمتعوذت مـ رؾمقل 
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وإهنو  ،هلو يٓ رأ وإهنو ،ومجوء ىمقمفو ومؼوًمقا: يو رؾمقل اهلل، إهنو صغػمة

وموؾمتلذكقه أن  ،وؾمؾؿاهلل قمؾقف صغم ومليب رؾمقل اهلل  ،دقمً، وموردمعفوظُم 

 .وملذن هلؿ ومتزوضمفو اًمعذري ،يتزوضمفو ىمريى هلو مـ سمـل قمذرة

يد اجلـدقمل ىمول: وروى اسمـ ؾمعد سمًـد وعقػ قمـ قمطوء سمـ يز

مؾقؽي سمـً يمعى اًمؾقثل ذم ؿمفر وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم شمزوج رؾمقل اهلل 

 رمضون ؾمـي صمهن، ودظمؾ هبو ومهشمً قمـده.

ىمول حمؿد سمـ قمؿرو: وأصحوسمـو يـؽرون ذًمؽ، ويؼقًمقن: مل يتزوج 

 يمـوكقي  ىمط.وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم رؾمقل اهلل 

ي اًمؼمصوء ؾمههو أسمق : هـد سمـً زيد اعمعروومي سموسمـافسادشة وافعؼون

 .اهلل قمؾقف وؾمؾؿ صغم قمٌقدة معؿر سمـ اعمثـك ذم أزواضمف 

 وىمول أمحد سمـ صوًمح: هل قمؿرة سمـً يزيد اعمتؼدمي.

ن مـ همٓء مـ : اعمراد سمعدم اًمدظمقل، قمدم اًمقطء، ٕإول: تـبقفان

وسمـً اهلذيؾ سموشمػوق، واظمتؾػ ذم  ،موشمً ىمٌؾ اًمدظمقل وهل أظمً دطمقي

مل وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم وشمتو ؟ أو ـمؾؼفه مع آشمػوق قمغم أكف مؾقؽي وؾمٌو هؾ م

وومورق قمؾقف اًم الة واًمًالم قمؿرة سمـً اًمضحوك، وسمـً فمٌقون  ،يدظمؾ هبو
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 واظمتؾػ ذم أم ذيؽ ،وأؾمهء واًمغػوريي ،وىمٌؾ اًمدظمقل هبو سموشمػوق قمؿرة

 هؾ دظمؾ هبو ؟ مع آشمػوق قمغم اًمػرىمي.

ورىموت سموشمػوق ؾمٌع، واصمـتون قمغم وموعمػ ،فؾ طموهلوواعمًتؼقؾي اًمتل ضُم 

قمـ قمنم، وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم ظمالف، واعمٌوكوت سموشمػوق أرسمع، وموت 

 واطمدة مـفـ مل يدظمؾ هبو.

وىمد وعػف وروى اًمطؼماين مـ ـمريؼ قموصؿ سمـ قمؿر اًمعؿري 

اهلل ريض  وىمول اًمؽممذي مؽموك قمـ اسمـ قمؿر ، اجلؿفقر ووصمؼي اسمـ طمٌون

 كػًفو مـ سمـل هالل. تريموكً اًمتل اظمتو شمعومم قمـفه 
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مر كًقة ومل يعؼد قمؾقفـ ٕوؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم ظمطى رؾمقل اهلل 

حلورث سمـ ة، سمضؿ اجلقؿ وؾمؽقن اعمقؿ وسموًمراء، سمـً ارَ اىمته ذًمؽ وهـ: مُجْ 

 قمقف سمـ مرة سمـ يمعى سمـ ذسمقون.

قمومي وأسمق قمٌقدة معؿر سمـ اعمثـك روى اسمـ أيب ظمقثؿي قمـ ىمتودة سمـ د

ومؼول أسمقهو: إن وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم ىموٓ: ظمطٌفو رؾمقل اهلل  رمحفه اهلل شمعومم

، ومل يؽـ هبو ؿمئ ومرضمع إًمقفو أسمقهو وىمد سمرصً، وهل أم ؿمٌقى هبو ؾمقاداً 

: مجرة سمـً احلورث سمـ (آصوسمي)حلوومظ اسمـ طمجر ذم سمـ اًمؼمصوء، ىمول ا

قمقف هل اًمؼمصوء، شمؼدمً، وىمول ذم اًمٌوء اعمقطمدة: اًمؼمصوء واًمدة ؿمٌقى 

يؼول اؾمؿفو أمومي، وىمقؾ: سمـ اًمؼمصوء وذيمر كحق مو شمؼدم، صمؿ ىمول: و

 ىمرصوومي.

وىمول ذم اًمؼوف: ىمرصوومي سمـً احلورث سمـ قمقف يؼول: هق اؾمؿ 

 ي واًمدهو.اًمؼمصوء، وضمدهو ذم شمرمج
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وىمول ذم طمرف احلوء: مـ اًمرضمول احلورث سمـ قمقف سمـ أيب طمورصمي 

: ظمطى إًمقف اسمـتف، ومؼول: ٓ اهلل قمؾقف وؾمؾؿ صغم اعمزين يمون رؾمقل اهلل 

 ،، ومل يؽـ هبو ومرضمع ومقضمدهو ىمد سمرصًًمؽ، إن هبو ؾمقاداً  أرووهو

ومتزوضمفو اسمـ قمؿفو يزيد سمـ مجرة اعمزين، ومقًمدت ًمف ؿمٌقٌو ومعرف سموسمـ 

واؾمؿ اًمؼمصوء ىمرصوومي، ذيمر ذًمؽ اًمرؿموـمل، ىمؾً: ومفذا يمه شمرى  ،اًمؼمصوء

 ؿرة ذم هذه اعمقاوع.ٓ ذيمر جلُ 

رة سمـً احلورث سمـ أيب طمورصمي اعمزكقي، ذيمرهو قمٌد اعمؾؽ اًمـقًوسمقري مُج 

سمقـفو، وسملم  (اعمقرد)ق احلورث ىمطى اًمديـ احلؾٌل ذم قمـ ىمتودة، هؽذا ومرَّ 

 ه واطمدة سمال ؿمؽ.اًمتل ىمٌؾفو، وًمقس سمجقد، ومنهن

سمـ صمعؾٌي سمـ احلورث سمـ زيد سمـ صمعؾٌي سمـ همـؿ سمـ  حبقبة بـت شفل

 موًمؽ سمـ اًمـجور آك وريي.

اهلل قمؾقف صغم وروى اسمـ ؾمعد قمـ قمؿرة سمـً قمٌد اًمرمحـ أن اًمـٌل 

 أن يتزوج ؾمفؾي صمؿ شمريمفو. ؿَّ يمون ىمد هَ وؾمؾؿ 

شملكقٌ، وىمقؾ:  سموخلوء اعمعجؿي اعمػتقطمي ومقاو ؾمويمـي ومالم، ومتوء فةوْ َخ 

رىمص سمـ مرة سمـ هالل ي سمـ مرة سمـ إظمقيؾي سمـً طمؽقؿ سمـ أمقي سمـ طمورصم
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 اًمًؾؿقي.

ريض  روى اًمٌخوري ذم صحقحف قمـ قمروة، ووصؾف أسمق كعقؿ قمـ قموهشي 

ىموًمً: يموكً ظمقًمي سمـً طمؽقؿ مـ اًمالت وهٌـ أكػًفـ  اهلل شمعومم قمـفو 

يموكً ممـ وهًٌ كػًفو وىمول هشوم سمـ اًمؽؾٌل  ،وؾمؾؿاهلل قمؾقف صغم ًمؾـٌل 

زاد اسمـ اجلقزي ذم اًمتـؼقح وملرضملهو، ومتزوضمفو  .وؾمؾؿاهلل قمؾقف صغم ًمؾـٌل 

 قمثهن سمـ مظعقن.

اهلل شمعومم ريض  ، روى اسمـ مـدة وهمػمه قمـ اسمـ قمٌوس شودة افؼرصقة

أن يتزوج ؾمقدة اًمؼرؿمقي، وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم رؾمقل اهلل  ىمول: أراد قمـفه 

ي أيمره أن يتضوهمقا قمـد رأؾمؽ قَ ٌْ يي إزم، وإن زم ِص ومؼوًمً ًمف: إكؽ أطمى اًمؼم

 َرـِْبنَ  كَِسا ٍ  َخْرُ ))اهلل قمؾقف وؾمؾؿ :صغم سمؽرة وقمشقي، ومؼول رؾمقل اهلل 

بَِل  ، ((َيِدهِ  َذاِت  يِف  َزْوٍج  َظَذ  َوَأْرَظاهُ  ِصَغِرهِ  يِف  َوَفدٍ  َظَذ  َأْحـَاهُ  ُؿَرْيشٍ  كَِسا ُ  اْْلِ

موم أمحد ورواه اإل ،يًؿفو مل ًمؽـ :آظمروأصؾف ذم صحقح مًؾؿ مـ وضمف 

 وأسمق يعغم سمًـد ٓ سملس سمف.

 ي قحقن. -يتضوهمقن: سمضود وهملم معجؿتلم 
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، ؾةْض كَ سمػتح اعمقطمدة وختػقػ اًمشلم اعمعجؿي اسمـ  - امةَش صػقة بـت بَ 

 سمػتح اًمـقن وؾمؽقن اًمضود اعمعجؿي.

اهلل ريض  وروى اسمـ ؾمعد مـ ـمريؼ حمؿد سمـ اًمًوهى قمـ اسمـ قمٌوس 

ظمطٌفو ويمون أصوهبو ؾمٌوء، وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم أن رؾمقل اهلل  عومم قمـفهشم

سملم كػًف اًمؽريؿي وسملم زوضمفو، وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم ومخػمهو رؾمقل اهلل 

 اسمـ طمٌقى مـ اعمحؼم ذم هذا اًمٌوب. هوذيمر، ومؾعـتفو سمـق متقؿ ،وملرؾمؾفو

سمـً ، سمضؿ اًمضود اعمعجؿي وختػقػ اعمقطمدة وسموًمعلم اعمفؿؾي اظةبَ ُض 

 .قمومر سمـ ومرط اسمـ ؾمؾؿي سمـ ىمشػم سمـ يمعى سمـ رسمقعي سمـ قمومر سمـ صع عي

اهلل صغم سمؿؽي سمعد قمرض رؾمقل اهلل  اهلل شمعومم قمـفو ريض  أؾمؾؿً ىمديه 

كػًف اًمؽريؿي قمغم سمـل قمومر، وهوضمرت، ذيمرهو اسمـ اجلقزي، وؾمؾؿ قمؾقف 

ويموكً مـ أمجؾ كًوء اًمعرب، وأقمظؿفـ  ،واسمـ قمًويمر ذم هذا اًمٌوب

، ويموكً شمغطل ؾؼو، ويموكً إذا ضمؾًً أىمدت مـ آرض ؿمقئو يمثػماً ظم

ذة، سمػتح اهلوء وؾمؽقن اًمقاو قْ ويموكً حتً هَ  ،سمشعرهو يضمًدهو مع قمظؿ

وسموًمذال اعمعجؿي اسمـ قمكم احلـػل، ومهت قمـفو، ومتزوضمفو قمٌد اهلل سمـ ضمدقمون 

ومؾؿ يؾؼ سمخوـمرهو، ومًلًمتف ـمالىمفو، ومػعؾ، ومتزوضمفو هشوم سمـ اعمغػمة، 

ومؾه هوضمرت ظمطٌفو رؾمقل اهلل  ،دت ًمف ؾمؾؿي، ويمون مـ ظمقور قمٌود اهللومقًم



 

املبني يف سرية أمهات املؤمنني النور 
349 

إمم اسمـفو ومؼول: يو رؾمقل اهلل، مو قمـؽ مدومع وملؾمتلمرهو، وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم 

 ىمول: كعؿ وملشموهو وملظمؼمهو.

يًتلمرين، ارضمع وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم ومؼوًمً: إكو هلل وذم رؾمقل اهلل 

 إًمقف، ومؼؾ ًمف: كعؿ.

ذم ذهوب اسمـفو إًمقفو: إن وٌوقمي وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم  ىمقؾ ًمرؾمقل اهلل

ًمقًً يمه شمعفد، ىمد يمثرت همضقن وضمففو )وؾمؼطً( أؾمـوهنو مـ ومقفو، ومؾه 

 ىموًمً: ومًؽً قمـف. سمهوؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم رضمع ؾمؾؿي وأظمؼم رؾمقل اهلل 

، قمدهو ومو سمعدهو ذم آزواج إن أريد سمف اخلطٌي ومقاوح، وإٓ كعامة

ومل يذيمر اؾمؿ أسمقفو، وهل مـ  ، اًمٌوب ىمٌؾ هذا ومؾقحرروموٓكًى ذيمرهو ذم

اهلل قمؾقف صغم رؾمقل اهلل  عـؼم يموكً امرأة مجقؾي قمرض قمؾقفوؾمٌل سمـل اًم

زوضمفو احلريش اًمدسموغ ذم ذيؾ ومؾؿ يؾٌٌ أن ضموء  ،أن يتزوضمفووؾمؾؿ 

 آؾمتقعوب وأىمروه.

ذيمر أمحد سمـ صوًمح ذم  :، ىمول اسمـ قمؿرأم َشيك بـت جابر افغػارية

 مل يدظمؾ هبـ. اًمالتوؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم زواج اًمـٌل أ
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، ىمقؾ: هل سمـً أكس سمـ راومع سمـ امرئ اًمؼقس أم َشيك آكصارية

ؿمفؾ، وىمقؾ: هل سمـً ظموًمد سمـ ًمقذان سمـ ي مـ سمـل قمٌد إسمـ زيد آك وري

قمٌد ود سمـ زيد سمـ صمعؾٌي سمـ اخلزرج سمـ ؾموقمدة آك وريي، وىمقؾ: همػممهو، 

وذم صحقح مًؾؿ قمـ وموـمؿي  ،ً أيب اًمعًؽر سمـ شمقؿلوىمقؾ: أم ذيؽ سمـ

سمـً ىمقس ذم ىم ي اجلًوؾمي: ذم طمديٌ متقؿ اًمداري ىمول: وومقف وأم ذيؽ 

يـزل قمؾقفو اًمضقػون، وموهلل  -امرأة همـقي قمظقؿي اًمـػؼي ذم ؾمٌقؾ اهلل قمز وضمؾ 

ىمول:  قمـف اهلل شمعومم ريض  أقمؾؿ مـ هل ؟ وروي اسمـ أيب ظمقثؿي قمـ ىمتودة 

أم ذيؽ آك وريي، وىمول: إين أطمى وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم اهلل  شمزوج رؾمقل

 ؾؿ يدظمؾ هبو.ك ور، ومك ور، صمؿ ىمول: إين أيمره همػمة إأن أشمزوج مـ إ

، روى اسمـ ؾمعد واسمـ ؿمقٌي وقمٌد سمـ محقد، واسمـ أم َشيك افدوشقة

ضمرير واسمـ اعمـذر، واًمطؼماين قمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم ذم ىمقًمف شمعومم: 

إن أم ذيؽ آزديي هل اًمتل وهًٌ كػًفو  {٣١األحزاب: } چ﮴   ﮵چ

 .اهلل قمؾقف وؾمؾؿ صغم ًمؾـٌل 

يي ىمول: قمؽرمي ذم أاسمـ ؾمعد قمـ  ىورو ،ورواه أيضو قمـ قمؽرمي

وروى أيضو قمـ مـػم سمـ قمٌد اهلل اًمدود أن أم  ،أم ذيؽ اًمدوؾمقي له

هلل قمروً كػًفو قمغم رؾمقل ا ذيؽ همزيي سمـً ضموسمر سمـ طمؽقؿ اًمدوؾمقي
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ويموكً مجقؾي، ومؼٌؾفو، ومؼوًمً قموهشي: مو مـ امرأة طملم وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم 

  -ههو اهلل شمعومموهًٌ كػًفو مـ ظمػم، ىموًمً أم ذيؽ: وملكو شمؾؽ، ومً

أكو  {٣١األحزاب: } چ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ چ مممـي، ومؼول شمعومم: 

ع ذم ً قموهشي: إن اهلل ًمقنيي ىموًمومؾه كزًمً هذه أ ،كػز ًمؾـٌلوهًٌ 

 هقاك.

أهنو  اهلل شمعومم قمـفوريض وروى اًمـًوهل سمرضمول صمؼوت قمـ أم ذيؽ 

 يموكً ممـ وهًٌ كػًفو.

ريض  وروى اًمٌخوري واسمـ أيب ظمقثؿي قمـ صموسمً ىمول: يمـً قمـد أكس 

اهلل صغم ًمف، ومؼول أكس: ضموءت امرأة إمم رؾمقل اهلل  يوقمـده سمـ قمـف اهلل شمعومم 

 َأىَمؾَّ  َموًمؽ طموضمي ؟ ومؼوًمً سمـً أكس:ومؼوًمً: يو رؾمقل اهلل، أوؾمؾؿ قمؾقف 

ًْ  ِمـِْؽ  ظَمػْمٌ  ِهَل !، ومؼول أكس:  ؾَمْقَأشَموهْ  َوا طَمَقوَءَهو ٌَ ِل   ذِم  َرهِم  اهللَُّ  َصغمَّ  اًمـٌَّ

ًْ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  َفو قَمَؾْقفِ  وَمَعَرَو ًَ  .َكْػ

ىمول: مل  اهلل شمعومم قمـفه ريض  سمرضمول صمؼوت قمـ اسمـ قمٌوس  يورو

 امرأة وهًٌ كػًفو.وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم اهلل يؽـ قمـد رؾمقل 

 مـ سمـل قمومر سمـ ًممي. أم َشيك افؼرصقة افعامرية
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ىمول اسمـ ؾمعد: يمون حمؿد سمـ قمؿر يؼقل هل مـ سمـل معقص سمـ قمومر 

 سمـ ًممي.

ويمون همػمه، يؼقل: هل دوؾمقي مـ آؾمد صمؿ أؾمـد قمـ اًمقاىمدي قمـ 

يموكً أم ذيؽ مـ  مقؾمك قمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ قمـ اًمتقؿل قمـ أسمقف، ىمول:

ومؾؿ وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم سمـل قمومر سمـ ًممي معق قي وهًٌ كػًفو ًمؾـٌل 

 يؼٌؾفو، ومؾؿ شمتزوج طمتك موشمً.

سمعد يمالم يمثػم قمغم اظمتالف  (آصوسمي)ىمول احلوومظ اسمـ طمجر ذم 

واًمذي يظفر ذم اجلؿع أن أم ذيؽ واطمدة اظمتؾػ مـ كًٌفو  :اًمروايوت

واضمتهع هذه اًمـًى  ،دوس أزديي مـ قمومريي مـ ىمريش أو أك وريي، أو

اًمثالث يؿؽـ أن يؼول: ىمرؿمقي شمزوضمً ذم دوس ومـًًٌ إًمقفؿ، صمؿ شمزوضمً 

 قمؿ.تزوج سمؾ كًًٌ أك وريي سموعمعـك إأو مل شم ،مـ آك ور ومـًًٌ إًمقفؿ

صغم ظمطٌفو رؾمقل اهلل  أم هاكئ ؾاخته بـت أب ضافب بن ظبد ادطؾب

 ،ظمطٌفو هٌػمة سمـ قمؿرو اعمخزوملمـ قمؿف أيب ـموًمى، ووؾمؾؿ اهلل قمؾقف 

ومؼول أسمق  ،وؾمؾؿاهلل قمؾقف صغم ومعوشمٌف رؾمقل اهلل  ،ومزوضمفو أسمق ـموًمى هٌػمة

ـموًمى: يو سمـ أظمل، إكو ىمد صوهركو إًمقفؿ، واًمؽريؿ يؽوومئ اًمؽريؿ، صمؿ ومرق 

ومؼوًمً: وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم آؾمالم سملم أم هوكئ وهٌػمة ومخطٌفو اًمـٌل 

أي: ذات  -؟ وإين امرأة م قٌيػ ذم آؾمالمطمٌؽ ذم اجلوهؾقي ومؽقيمـً أ

 .-صٌقي
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بَِل  َرـِْبنَ  كَِسا ٍ  َخْرُ ))ومليمره أن يمذوك ومؼول:  َأْحـَاهُ  ُؿَرْيشٍ  كَِسا ِ  َصافُِح  اْْلِ

 ((َوَفدٍ  َظَذ 

وروى اًمطؼماين سمرضمول صمؼوت قمـ أم هوكئ ىموًمً: ظمطٌـل رؾمقل اهلل 

قل اهلل وًمؽـل ٓ أطمى ومؼؾً: مو زم قمـؽ رهمٌي يو رؾموؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم 

 كَِسا ٍ  َخْرُ )):اهلل قمؾقف وؾمؾؿ صغم ومؼول رؾمقل اهلل  ،صغور  لَّ ـِ أن أشمزوج وسمَ 

بَِل  َرـِْبنَ   يِف  َبْعلٍ  َظَذ  َوَأْرَظاهُ ،  ِصَغِرهِ  يِف  ضِْػلٍ  َظَذ  َأْحـَاهُ ،  ُؿَرْيشٍ  كَِسا ُ  اْْلِ

 .((َيِدهِ  َذاِت 

اهلل قمؾقف وؾمؾؿ امرأة مل  أي: ظمطى رؾمقل اهلل صغم-وامرأة مل شمًؿ، 

 ظمطى امرأة ومؼوًمً: طمتكوؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم ىمقؾ: إن رؾمقل اهلل  -شمًؿَّ 

ىمد وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم أيب، وملذن هلو ومعودت، ومؼول اًمـٌل  ؾمتلذن مـأ

امرأشمون ومردمهو وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم اًمتحػـو حلوومو همػمك، وقمروً قمؾقف 

 عموكع ذقمل.

اهلل قمؾقف صغم قمٌد اعمطؾى ومؼول رؾمقل اهلل  : أمومي سمـً محزة سمـآوػ

َضاَظةِ  ِمنْ  َأِخي اْبـَةُ  ِهيَ )):وؾمؾؿ  .أظمرضمف اإلموم أمحد(( افرَّ

ة سمػتح اًمعلم اعمفؿؾي واًمزاي اعمشددة سمـً أيب ؾمػقون سمـ زَّ : قمَ افثاكقة

ٓ حتؾ مو يمون زم أظمتفو أم ))اهلل قمؾقف وؾمؾؿ :صغم ومؼول رؾمقل اهلل  ،طمرب

 ه ذم اًم حقح وهمػمه.، وطمديثف((طمٌقٌي

 (.ذم ؾمػمة ظمػم اًمعٌود يمالم صوطمى )ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿموداكتفل 
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واِلّلصة : 

أن إظمٌور ومقؿـ شمزوج هبؿ ومل يدظمؾ هبـ يمثػمة متضورسمي ي عى 

اجلزم ومقفو ووٌطفو: ًمؽثرة اًمروايوت وشمؽرارهو ذم يمثػم مـفـ، ممو ذعؾ 

 اجلزم ؿمٌف مًتحقؾ إن مل يؽـ مًتحقاًل.
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إلؾمالم احلديٌ قمـ زواضمف صغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ ايثػم يمثر مـ أقمداء 

طموؿملوه  –غم أكف يمون يٌحلٌ قملـ ؿملفقشمف وأكف شمزوج أيمثر مـ أرسمع ممو يدل قم

ًملذًمؽ وضملى رد هلذه اًمشلٌفي وسمقلون سمطالهنلو وأهنلو  –صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

 ومـؼقل: ،سمعقدة قمـ احلؼ

إقمظؿ صغم  أن هذه اًمتفؿي اًمتل يرمل هبو أقمداء اهلل ورؾمقًمف احلٌقَى 

 :وهلقمدة وضمقه ، وذًمؽ مـ ـي اًمٌطالناهلل قمؾقف وؾمؾؿ هل هتؿي سموـمؾي سمقَّ 

: أن اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مل يتلزوج سمؽلرًا إٓ اًمًلقدة قموهشلي أوًٓ 

قمؾقفو روقان اهلل شمعومم، وسمؼقي كًوهف يمؾفـ صمقٌوت، وًمق يمون رؾمقل اهلل صغم 

 –ؾ إؿمللٌوع اًمشللفقةضمللاهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ يؿقللؾ إمم اًمشللفقة أو يتللزوج مللـ أ

 ٓظمتور أسمؽورًا، وؾمقجد اًمؽثػم ملـ أمجلؾ كًلوء اًمعلرب  -وطموؿموه مـ ذًمؽ

وكقؾ اًمنمف اًمعوزم واًمدظمقل وؿـ  ،يتؿـلم اًمزواج سمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

مظؾي أمفوت اعمممـلم، ومفؾ يعؼؾ أن رضملاًل يرهملى سملوًمزواج عمجلرد اًمشلفقة 

 .؟!ومقختور اًمـًوء اًمثقٌوت

: أن سمعض مـ شمزوضمفـ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  يمـ أيملؼم مـلف ؾملـًو، ثاكقاً 

ؾملؾؿ يموكلً أيملؼم مـلف سمخؿًلي قمنمل سمؾ أول امرأة شمزوضمفو صغم اهلل قمؾقلف و
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ؾمـي، واًمرضمؾ ذم سمدايي أول زواج ًمف إكله يرهملى سملوًمٌؽر اًم لغػمة ذم اًمًلـ، 

وهذا ذم اًمرضمول مـ ذوي اًمطٌوع اًمًؾقؿي، ومؽقػ يؽقن رضمؾ يتزوج عمجرد 

مع أكف صغم اهلل اًمشفقة ومقؽقن أول زواج ًمف سمثقى شمؽؼمه سمخؿًي قمنم ؾمـي، 

ى  قمؾقف وؾمؾؿ م ـْ ، ومػل احلديٌ اًمطقيؾ اًمٌؽر ذم زواجيمون يرهم  ـِ  ضَموسمِرِ  قَم  سْم

ٌْدِ  ْجةَت  َهةْل :))اؾْملَتْلَذْكُتفُ  طِمللمَ  زِم  ىَموَل َوومِْقِف  قَمـُْفَه ريض اهلُل  اهلل قَم  َأمْ  بِْؽةًرا َتَزوَّ

ًُ  ((َثقًِّبا ًُ  :وَمُؼْؾ ضْم ًٌو شَمَزوَّ ْجَت  َهّلَّ :))وَمَؼوَل  ،صَمق  . ((َوُتَّلِظُبَك  ُتَّلِظُبَفا بِْؽًرا َتَزوَّ

 .أظمرضمف اًمٌخوري ومًؾؿ وأمحد

ومفلل ختتؾلػ  ..أمو أؾمٌوب اًمزواج مـ همٓء اًمـًوء اًمالت شمزوج هبلـ

يمه ذيمركو ومقه مه قمـد ذيمر يمؾ واطمدة مـفـ، ويمه ؾمـذيمر أن إن ؿملوء اهلل 

 :أو ؿملفقة  اهلل قمؾقف وؾمؾؿ هبلـ مل يؽلـ ًمعٌلوً ضمف صغماشمعومم ممو يٌلم ًمـو أن زو

، قي إمم هذا اًمزواج ٕهمراض ذقمقلي مفؿلي ضملداً هـوك أؾمٌوب داقم ًسمؾ يموك

 وهو كحـ كٌلم ذًمؽ سمعقن اهلل شمعومم :

: أن شمعدد زوضموشمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أطمد أوضملف اًمعظؿلي اًمتلل أوًٓ 

 ل اخلؾؼ وصدق اًمـٌقة.ويمه، شمشفد هلو اًمرأومي

ؾغ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اخلومًي واًمعنميـ مـ قمؿره اعمٌورك ومل سمومؼد 

أو أكف ىمورف إصمًه، وىمد شمزوج  ،أكف ؾمعك ٓمرأة  -وهق اعمع قم –عرف قمـف يُ 

أم اعمممـلم ظمدذي ريض اهلل قمـفو وهل اًمتل قمروً كػًفو قمؾقف عمو رأت مـ 
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ومل يؽـ هق اًمذي ـمؾٌفو، وىمد يموكً شمؽؼمه سمخؿًلي  ،طمًـ صػوشمف وأظمالىمف

 قمنم ؾمـي يمه أؾمؾػـو، وسمؼل معفو يؼض ؾمحوسمي ؿمٌوسمف ومل يتزوج همػمهو طمتك

شمقومقً وىمد ضمووز اخلؿًلم صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، أي أكف ىمد ىملدم ؿملٌوسمف ملع 

أم اعمممـلم ظمدذي ريض اهلل قمـفو أرووهو، وًمق يموكً أصلغر مـلف ؾملـًو ًمؼلول 

اًمؼوهؾ أكف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مل يطؾى همػمهلو ٕكلف قمـلده اًم لغػمة: ًمؽـفلو 

لم ريض اهلل يموكً شمؽؼمه سمخؿًي قمنم ؾمـي وشمقومقً وهل ذم اخلومًي واًمًلت

قمـفو وأرووهو، وًملق يملون يمله يزقمؿلقن ًمتلزوج اًمثوكقلي واًمثوًمثلي واًمراسمعلي ذم 

مع أم اعمممـلم ظمدذي ريض اهلل قمـفلو  فوٕن اًمػؽمة واًمًـ اًمذي قموؿم:طمقوهتو

هق اًمًـ اًمذي يظفر ومقف اعمقؾ اًمشديد إمم اًمـًوء قمـد مـ هلؿ ذم اًمـًوء رهمٌلي 

ظمدذللي وطمللدهو ظمللالل َخللس  ؿمللديدة ومقللؾ قمظللقؿ، أمللو أن يؼتٍملل قمللغم

ومفذا أسمؾلغ رد قملغم ملـ ذم ىمؾلقهبؿ ملرض  ،وقمنميـ ؾمـي مـ ؿمٌوسمف ويمفقًمتف

وقمداوة ًمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، وأقمظؿ مؼـع ٕصحوب اًمعؼلقل اًمًلؾقؿي، 

 وـمالب احلؼ مـ مًؾقؿـ وهمػم مًؾؿلم.

قمظقؿلي  ؿٌ َؽل: أن ًمزواضمف صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ هبلقٓء اًمـًلوء طمِ ثاكقا

 وهل:

قمـف مو يرمقف سمف اعمنميمقن مـ  وَمَقُزوَل  ُيَشوِهُدَهومع مـ ًمقؽقن  (1

 يمقكف ؾموطمرا.
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 .احلٌ ٕمتف قمغم شمؽثػم اًمـًؾ (2

َف  (3  .سمف ىمٌوهؾ اًمعرب سمؿ وهرشمف ومقفؿ ًمَِتنْمُ

وقمقكو ًمف صغم ، ًمؽثرة اًمعشػمة مـ ضمفي كًوهف قمقكو قمغم أقمداهف (4

 . اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمغم كنم اًمدقمقة إمم اهلل وشمٌؾقغ اًمرؾموًمي

ومفـوك أمقر ذم اًمنميعي ، ًمنميعي اًمتل ٓ يطؾع قمؾقفو اًمرضمولكؼؾ ا (5

ومقحتوج كؼؾفو ٕيمثر مـ  ،ٓ يطؾع قمؾقفو اًمرضمول وإكه شمطؾع قمؾقفو اًمـًوء

 .امرأة واطمدة

ومؼد شمزوج أم طمٌقٌي وأسمقهو ذم  ،هبذا اًمزواجكؼؾ حموؾمـف اًمٌوـمـي  (6

مـ سموـمـف ومؾق مل شمطؾع  ،سمعد ىمتؾ أسمقفو شمزوضمفو وصػقيَ ، هذًمؽ اًمقىمً قمدوَّ 

 . قمغم أكف أيمؿؾ اخلؾؼ ًمـػرن مـف

: ذم اؾمتعراض زواضمف صغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ هبلـ يتٌللم ًمـلو شمؾلؽ ثافثاً 

ومؽؾ واطمدة مـفـ شمزوضمفو صغم اهلل قمؾقف  اًمتل دقمتف ًمؾزواج مـفـ، إؾمٌوب

وكذيمرهو هـو ًمتتٌللم ًمـلو إؾملٌوب ومٌلزول اًملقهؿ، وإذا قُملِرَف  وؾمؾؿ ًمًٌى

 :لاًمًٌى سمطؾ اًمعجى، ومـؼق

إكللف صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ شمللزوج سمعللد أم اعمللممـلم ظمدذللي أَم اعمللممـلم 

ؾمقدة سمـً زمعف يمه ذيمركو ومقه مه، وىمد يموكً ريض اهلل قمـفو مـ اًمًوسمؼلم 

إوًملم إمم اإلؾمالم، وىمد ذيمركو أن زوضمفو اًمًؽران سملـ قمؿلرو ىملد شملقذم ذم 
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مـ قمؿرهلو  اًمًتلمي سمؾغً ـَّ ًِ احلٌشي سمعد أن هوضمر معفو، وىمد يموكً امرأة مُ 

فو اًمرضمول، ومؽون زواضمف مـفو ضمؼمًا ًمؽنهو وأؾملًك ىمؾقؾي اجلهل ٓ يرهمى ومق

وقمودت إمم مؽي ومل يؽـ هلو أطملد، ومؽوومئفلو ،جلرطمفو، ومؼد شمرمؾً ذم احلٌشي

صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمغم شمعٌفو مـ أضمؾ اًمديـ سمزواضملف مـفلو صلغم اهلل قمؾقلف 

فلي ضملده قمٌلداعمطؾى، صملؿ أهنلو وؾمؾؿ، وىمد يموكلً اسمـلي ظموًملف إقملغم ملـ ضم

ذيمركلو ذم روايلي شمؼلدم، طمقلٌ وً قمؾقف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يمه رِ قمُ يمذًمؽ 

 ظمقًمي سمـً طمؽقؿ زوضمي اًم حويب اًم ودق قمثهن سمـ مظعقناإلموم أمحد أن 

ًْ َيلو َرؾُملقَل  ُج  اهللىَموًَم َٓ شَملَزوَّ ًْ  ((؟َمةنْ :))ىَملوَل  ؟َأ ًَ سمِْؽلًرا َوإِْن  :ىَموًَمل إِْن ؿِملْئ

 ًَ ًٌوؿِمْئ ًْ  ((؟َؾَؿْن اْفبِْؽرُ :))ىَموَل  .صَمق  قَمزَّ َوضَملؾَّ إًَِمْقلَؽ  اهللاسْمـَُي َأطَمى  ظَمْؾِؼ  :ىَموًَم

ًُ َأيِب سَمْؽرٍ  ًْ  ((؟َوَمةْن افثَّقِّةُب :))ىَموَل  .قَموِهَشُي سمِـْ ؾَملْقَدُة اسْمـَلً َزْمَعلَي ىَملْد  :ىَموًَمل

ٌََعْتَؽ قَمغَم َمو شَمُؼقُل. ًْ سمَِؽ َواشمَّ  آَمـَ

ج صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سملم اعمممـلم قموهشي سمـلً أيب سمؽلر صمؿ سمعدهو شمزو

وهل اًمٌؽر اًمقطمقدة اًمتل شمزوضمفو، ويمون زواضمف هبو صغم اهلل ، ريض اهلل قمـفو

قمؾقف وؾمؾؿ شمؽريًه ًمقاًمدهو اًم ديؼ اًمذي وحك سموًمؽثػم ملـ أضملؾ اًملدقمقة 

ؼف واقمؽماوملًو سمػضلؾف وؾملٌ، إمم اهلل وكنم اًمديـ، وشمقصمقؼًو ًمعرى اًم داىمي سمقـفه

وشمضحقتوه اًمؽٌػمة اًمتل ىمدمفو ذم ؾمٌقؾ اهلل، ومل يؽـ أطمد أؾمعد هبذا اًمزواج 

مـ قموهشلي ريض اهلل قمـفلو وأرولوهو اًمتلل صلورت أملًو ًمؾؿلممـلم، صملؿ أهنلو 
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أمحلد اعملور ىمريٌلو قمـلد ذيملر اإلملوم وً قمؾقف يمله ورد ذم طملديٌ رِ يمذًمؽ قمُ 

 .يض اهلل قمـفور زواضمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سملم اعمممـلم ؾمقدة سمـً زمعي

صمؿ شمزوج صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أم اعمممـلم طمػ ي سمـلً قمؿلر ريض اهلل 

ـِ  ظُمـَْقُس اؾمتشفد زوضمفو  نقمـفه سمعد أ لْفِؿل   طُمَذاوَمليَ  سْم ًَّ ذم هملزوة  اًمؼلرر اًم

وىمللد ذيمركللو يمقللػ أن أمللػم اعمللممـلم قمؿللر سمللـ اخلطللوب ريض اهلل قمـللف  ،أطمللد

، ريض اهلل شمعلومم قملـفه قملثهنؾمقدكو أيب سمؽر اًم ديؼ صمؿ ؾمقدكو  قمروفو قمغم

ومؾله قمؾلؿ رؾملقل اهلل  ،ويمقػ أكف ؿمؽو إمم اًمـٌل صغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ إملر

 َوؾَملللؾَّؿَ  قَمَؾْقلللفِ صلللغم اهلُل صلللغم اهلل قمؾقلللف وؾملللؾؿ مشلللؽؾي صلللوطمٌف أضموسملللف 

ُج )):وَمَؼوَل  ُج  ُظْثَمنَ  ِمنْ  َخْرٌ  ُهوَ  َمنْ  َحْػَصةَ  َيَتَزوَّ  ِمةنْ  َخةْرٌ  وَ هُ  َمنْ  ُظْثَمنُ  َوَيَتَزوَّ

 .أظمرضمف اسمـ قمًويمر((. َحْػَصةَ 

ومؽون زواضمف صلغم اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ هبلو شمطققٌلو خللوـمره ريض اهلل قمـلف 

 وأرووه، وضمؼمًا خلوـمر طمػ ي اعمفوضمرة اًم وسمرة اعمحتًٌي.

صمللؿ شمللزوج أم اعمللممـلم زيـللى سمـللً ظمزيؿللي ويمللون زوضمفللو قمٌقللدة سمللـ 

اعمعريملي ذم سملدر وأصلقى  احلورث أطملد اعمٌلورزيـ اًمثالصملي اًملذيـ سملدأت هبلؿ

سمجرح وموت قمغم إصمره، وظمؾػفو وطمقدة ومتزوضمفو رؾملقل اهلل صلغم اهلل قمؾقلف 

وضمفللو أول مللـ ىمتللؾ ذم أول معريمللي تخغم قمـفللو وزيللومل  ،وؾمللؾؿ ومل يؽميمفللو

 ؿي سملم اإلؾمالم واًمؽػر.طموؾم
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وىمد موت زوضمفو أسملق ؾملؾؿي وهلق اسملـ ، صمؿ شمزوج أم اعمممـلم أم ؾمؾؿي

ؾقلف وؾملؾؿ يمله ذيمركلو، وىملد هلوضمر أسملق ؾملؾؿي هبلو إمم قمؿي اًمـٌل صلغم اهلل قم

ضمرح أصوسمف ذم اعمعريمي وؿمورك ذم سمدر وموت قمغم أصمر  ،اعمديـي مم، صمؿ إاحلٌشي

عد همزوة اطملد، وىملد حتؿؾلً أم ؾملؾؿي ذم هجرشمقفلو وسمعلد ووملوة وكؽل قمؾقف سم

زوضمفو ذم اعمديـي اعمـقرة اًمي واحلزن اًمؽٌػم، ومؾفذا ظمطٌفو رؾمقل اهلل صلغم 

وًمقضلؿ أوٓد أيب ؾملؾؿي ووملوء مـلف صلغم اهلل  ،قمؾقف وؾمؾؿ ًمقخػػ قمـفلواهلل 

ويمللذًمؽ شمؽللريه هلللذه اعمللرأة ، قمؾقللف وؾمللؾؿ ٓسمللـ قمؿتللف وأظمقللف مللـ اًمروللوع

اًمعظقؿي اًم وسمرة ذات اًمـًى اًمعريؼ، وذات اًمتضحقوت اًمؽؼمى ذم اهلجرة 

واًم ؼم قمغم إذى، واًمؽممؾ ذم اًمغرسملي، وملـ اعمعؾلقم أن اًمرضملول طمتلك ًملق 

يملون صلغم اهلل قمؾقلف  قٌقا ذم اعمرأة إرمؾي ٓ يرهمٌقن ذم ذات اًمعقلول، وًملرهم

وعمو أؿمغؾ كػًف سمللمر قمقوهللو  ،وؾمؾؿ يرهمى ومقه يؼقل إقمداء ٓظمتور همػمهو

 وشمرسمقتفؿ ومراقموهتؿ.

صمللؿ شمللزوج اسمـللي قمؿتللف أم اعمللممـلم زيـللى سمـللً ضمحللش ريض اهلل قمـفللو 

 ومؾقس سموظمتقوره صلغم اهلل قمؾقلف ٍ هلو مـ اهلل شمعومميوأرووهو، وىمد ضموء اًمتزو

اهلل شمعومم أراد إسمطول قملودة اجلوهؾقلي ذم  نوؾمؾؿ، وىمد سمقـو أن ؾمٌى ذًمؽ هق أ

 وهق ،مـف اإلسمطول ذم أسمؾغ ٓ وذًمؽ سملمر ،ريؿ زوضمي اعمتٌـك قمغم أسمقفإسمطول حت
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 أدقملك ًمقؽلقن اعمًلؾؿلم إموم مـ ذًمؽ ووىمقع ،سمـوإ يدقمك اًمذي امرأة شمزوج

 .ًمؼٌقهلؿ

صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أم اعمممـلم ضمقيريي سمـً احللورث ريض صمؿ شمزوج 

وىملد ذيمركلو روايتللم ذم  ،يموكلً ذم ؾملٌويو اعمًلؾؿلماهلل قمـفو وأرووهو، وىملد 

 دومع وموٕومم أهنو ضموءت إًمقف ًمقعقـفو قمغم مـفً، زواضمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

ًِ سمعللد أن وىمعللً ذم ؾمللفؿ اًمللديـ اًمللذي قمؾقفللو  ـِ  ًمَِثوسمِلل ـِ  ىَمللْقسِ  سْملل   سِ ؿمللهَّ  سْملل

ومؽوشمٌتف، صمؿ ـمؾى مـفو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اًمزواج سمعد أن قمرف 

مـ شمؽقن، وهذا إكه يمون ًمقعتلؼ ملـ وىملع ملـ أهؾفلو ذم اًمًلٌل طمقلـه يعؾلؿ 

اًمـٌل صلغم اهلل  وهراًم حوسمي روقان اهلل قمؾقفؿ أن سمـل اعم طؾؼ صوروا أص

 ؾ  يمه ضملوء قملـ وهذا اًمذي طم ،ؾمقؼقمقن سمعتؼفؿ مجقعو ؿقمؾقف وؾمؾؿ ومنهن

 وَمَؼللوَل اًمًللقدة قموهشللي ريض اهلل قمـفللو وأروللوهو ذم احلللديٌ اًمطقيللؾ وومقللف: 

ًْ  .سمَِلْيلِدهيِؿْ  َملو وَمَلْرؾَملُؾقا َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقلِ  َأْصَفورُ  اًمـَّوُس   :ىَموًَمل

وَهو سمَِتْزِوِذفِ  َأقْمَتَؼ  وَمَؾَؼدْ  ًٍ  َأْهؾِ  ِموَهيَ  إِيَّ ـْ  سَمْقل  اْملَرَأةً  َأقْمَؾلؿُ  وَملَه  ،اعْمُْ لَطِؾِؼ  لسَمـِل ِمل

 ًْ  .أظمرضمف اإلموم أمحد.ِمـَْفو ىَمْقِمَفو قَمغَم  سَمَريَميً  َأقْمَظؿَ  يَموَك

َف  عَمّوواًمروايي اًمثوكقي أكف   ـْ  َوؾَملّؾؿَ  قَمَؾْقلفِ اهلُل  َصلغّم اهللِ   َرؾُملقُل  اْكٍَمَ  ِمل

ًُ  ضُمَقْيِرَييُ  َوَمَعفُ  اعْمُْ َطِؾِؼ  سَمـِل هَمْزَوةِ   َدوَملعَ  ..اجْلَلْقشِ  سمَِذاِت  َويَمونَ ، احْلَوِرِث  سمِـْ

ـْ  َرضُمؾٍ  إمَم  ضُمَقْيِرَييَ  َْكَ ورِ  ِم ْٕ طْمتَِػلوظِ  َوَأَمَرهُ  ،َوِديَعيً  ا ِٓ لو سمِو  َرؾُملقُل  َوىَملِدمَ ، هِبَ
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ٌََؾ ، اعْمَِديـَيَ اهللِ   ـُ  احْلَوِرُث  َأسُمقَهو وَمَلىْم ارٍ  َأيِب  سْم   ِضَ
ِ
 سمِلوًْمَعِؼقِؼ  نَ يَملو وَمَؾلّه  ،اسْمـَتِفِ  سمِِػَداء

سمِؾِ  إمَم  َكَظرَ    هِبَو ضَموءَ  اًّمتِل اإْلِ
ِ
ـِ  ذِم  وَمَرهِمَى  ًمِْؾِػَداء ٌَُفَه ، ِمـَْفلو سَمِعػَمْي  ؿِملْعٍى  ذِم  وَمَغّقل

ـْ   حُمَّؿلدُ  َيلو :َوىَملوَل  ،َوؾَملّؾؿَ  قَمَؾْقلفِ اهلُل  َصغّم  اًمـٌِّّل  إمَم  َأشَمك صُمؿّ ، اًْمَعِؼقِؼ  ؿِمَعوِب  ِم

ٌُْتؿْ   َؾةَلْينَ :))َوؾَملّؾؿَ  قَمَؾْقلفِ اهلُل  َصغّم اهللِ   َرؾُمقُل  وَمَؼوَل ، ومَِداُؤَهو َذاَوهَ ، اسْمـَتِل َأَص

ةةَذا ِصةةْعِب  يِف ، بِةةاْفَعِؼقِق  َؽّقْبةةتفَم  افّؾةةَذانِ  اْفَبِعةةَرانِ  ةةَذا؟ ـَ ـَ  :احْلَللوِرُث  وَمَؼللوَل  ((َو

ّٓ  إًَمفَ  َٓ  َأنْ  َأؿْمَفدُ   اهللِوَملقَ  ،َوؾَملّؾؿَ  قَمَؾْقلفِ  اهلُل َصغّم  اهللِ َرؾُمقُل  حُمَّؿدٌ  َوَأّكؽ، اهللُّ إ

ّٓ  َذًمَِؽ  قَمغَم  اـّمَؾعَ  َمو ـْ  َوَكلوٌس  ،ًَمفُ  اسْمـَونِ  َمَعفُ  َوَأؾْمَؾؿَ  ،احْلَوِرُث  وَمَلؾْمَؾؿَ  ،اهلُل إ  ِمل

ـِ  إمَم  َوَأْرؾَمَؾ  ،ىَمْقِمفِ  ٌَِعػَمْي سمِلَؾ  وَملَدوَمعَ ، هِبَِه  وَمَجوءَ  اًْم  قَمَؾْقلفِ اهلُل  َصلغّم  اًمـٌِّلّل  إمَم  اإْلِ

ًْ  ،َوؾَمّؾؿَ  ًْ  ،ضُمَقْيِرَيليُ  اسْمـَُتلفُ  إًَمْقلفِ  َوُدومَِعل ـَ  وَمَلؾْملَؾَؿ ل ًُ ٌََفلو، إؾْملاَلُمَفو َوطَم  وَمَخَط

 َأْرسَمَعِهَهليِ  َوَأْصلَدىَمَفو، إّيوَهلو وَمَزّوضَمفُ ، َأسمِقَفو إمَم  َوؾَمّؾؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل  َصغّم اهللِ   َرؾُمقُل 

هء اًمؼٌوهؾ، ومؽوكً ، ويمون ذًمؽ ًمتقصمقؼ صؾتف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمزقمِدْرَهؿٍ 

 .ىَمْقِمَفو قَمغَم  سَمَريَميً  َأقْمَظؿَ 

أم اعمممـلم أم طمٌقٌي سمـ أيب ؾمػقون ريض  قمؾقف وؾمؾؿ صمؿ شمزوج صغم اهلل

حش سملرض احلٌشلي زوضمفو قمٌقداهلل سمـ ضم اهلل قمـفو، ويمون ذًمؽ سمعد أن ارشمدَّ 

هبو، وسمؼقً أم طمٌقٌي مع اسمـتفو طمٌقٌلي ذم احلٌشلي وطمقلدة ًملقس هللو هبلو  وموت

أطمد، ومخطٌفو اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمتؼع ذم محويتف وحيؽممفو اجلؿقلع ذم 

همرسمتفللو قمـللدمو يعؾؿللقن أهنللو زوضمللي رؾمللقل اهلل صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ وأمللًو 
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ًمؾؿممـلم، ومؽون زواضمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ هبو شمؽريًؿ هلو، وضمؼمًا خلوـمرهو، 

، قمداوشمللفويمللذًمؽ صللؾي ىمرسمللك سمللزقمقؿ مؽللي أيب ؾمللػقون سمللـ طمللرب، ظمػػللً 

وشملًمػ هبو ىمؾٌف، ومؾؿ يرومع سمعد ذًمؽ ؾمقػًو طمتك دظمؾ اإليهن ىمؾٌف هملداة وملتح 

 مؽي.

صمؿ شمزوج صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أم اعمممـلم صػقي سمـً طمقل سمـ أظمطلى 

أطمد زقمهء اًمقفقد، ويموكً ذم ؾمٌل ظمقؼم، وملقمتؼفلو وشمزوضمفلو طمتلك صلورت 

زًمللي أسمقفللو ويمللون زواضمللف هبللو شمعقيضللو هلللو قمللـ مـ، إطمللدى أمفللوت اعمللممـلم

سمـ اًمرسمقع سملـ أيب  يِمـَوَكيُ وزوضمفو، ومؼد يمون أسمقهو زقمقه ًمؾقفقد، ويمون زوضمفو 

أمـع طم قن ظمقؼم وأمتـفو، وهل  اًْمَؼُؿقصِ صوطمى طم ـ  اًمـيي احْلَُؼْقِؼ 

اسمـي كٌل اهلل هورون وقمؿفو مقؾمك سمـ قمؿران قمؾلقفه اًمًلالم، ومللراد رؾملقل 

، ومفل مـ ؾملالًمي زًمي قموًمقي يمه يموكًاهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أن ذعؾفو ذم مـ

قمريؼي ومؽقػ ذعؾفو ذم مؾؽ أي أطملد، ومللراد شمؽريؿفلو وإسمؼوهفلو ذم مـزًمتفلو 

 .اًمعوًمقي ومزادهو ذومو سمزواضمف مـفو

ويمون زواضمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مـفو أيضًو دقمقة مػتقطمي عمـ أراد 

ؽتقسمًو وإشمٌوع اًمـٌل إمل اًمذي ذدوكف م ،مـ اًمقفقد اًمدظمقل ذم اإلؾمالم

مـ قمداوهتؿ، وإـمػوء ًمـػمان أطمؼودهؿ  قمـدهؿ ذم اًمتقراة واإلكجقؾ، وختػقػوً 

واًمذي يموكقا معف قمغم مقعود يمه  ،ًمعؾفؿ يتٌعقن اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ
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ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چوصػ اهلل شمعومم طموهلؿ سمؼقًمف: 

 چٺ         ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     

وإقمالمًو مـف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمحًـ معومؾي اإلؾمالم ًمؽؾ ، {٥٢البقرة: }

مـ ىمول ٓ إًمف إٓ اهلل حمؿد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مفه يمون ومعؾف 

 ىمٌؾ أن يؼقهلو.

صمللؿ شمللزوج صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ أم اعمللممـلم مقؿقكللي سمـللً احلللورث 

ملـ  هلل ذم اًمًودؾملي واًمعنمليـواهلالًمقي، ويموكً ىمد شمليؿلً ملـ زوضمفلو 

قمؿرهو، وىمد شمزوضمفو سمعلد قمقدشملف ملـ قمؿلرة اًمؼضلوء قملغم سمعلض إىملقال، 

واًمٌعض أظمر يؼقل أكف شمزوضمفو ىمٌؾ ظمروضملف ملـ اعمديـلي يمله ذيمركلو ذًملؽ 

قمـد ذيمرهو ريض اهلل قمـفو أرووهو، وهل ظموًمي قمٌلداهلل سملـ اًمعٌلوس وظموًملد 

زيؿي سمـ اًمقًمقد، وظموًمي أوٓد ضمعػر اًمطقور، وأظمً أم اعمممـلم زيـى سمـً ظم

أهنو مـ ضمفي إم، ومفل ضمديرة هبذا اًمتؽريؿ، وىمد ذيمركو ذم روايي مـ اًمروايي 

يموكلً  أنكػًفو قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمعلد  ًْ َو رَ هل اًمتل قمَ 

راومضي ًمؾزواج مـ أي رضملؾ، وهلل اًمتلل ـمؾٌلً ملـ أظمتفلو ًمٌوسملي اًمؽلؼمى 

اهلل صلغم اهلل  زوضمي اًمعٌوس أن حتدث اًمعٌوس ذم إمر ًمقعروف قمغم رؾملقل

 قمؾقف وؾمؾؿ.
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سمعد يمؾ هذا يتٌلم ًمـو أكف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مل يتزوج ًمغرض اًمشفقة 

وأن زواضمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمـًوهف يمون ٕهمرض ذقمقي قمظقؿي ؾمومقي، 

ء اًمالت يؽـ معفو قمقكو ًمـنم اًمديـ وأكف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمد شمزوج اًمـًو

ًمٌوـمؾ أًمًلـتفؿ قملـ رؾملقل اهلل صلغم اهلل ومؾقؿًؽ أهؾ اًمزيغ واواًمنميعي، 

 قمؾقف وؾمؾؿ، ومفؿ أطمؼر وأصغر مـ أن يػفؿقا طمؼقؼي اًمتنميع وأهاره.

ير سموًمذيمر أن اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ شمزوج كًوءه ىمٌؾ وممو هق ضمد

أن يـزل اًمؼرآن سمتحديد إزواج إرسمع، ومؾه كزل مل  يممر صغم اهلل قمؾقف 

آن اًمؽريؿ سموًمـص قمغم طمؾفـ ًمف سمال طمرج، ىمول وؾمؾؿ سمتطؾقؼفـ سمؾ ضموء اًمؼر

ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ شمعومم:

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  

ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹      ﮺  ﮻  

﮼   ﮽  ﮾    ﮿  ﯀  ﯁               

                     ڭ  

 .{٣١األحزاب: } چ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

قمغم اعمعؽمض اجلوهؾ، ومنن اهلل شمعومم يمون وٓ يزال  ويمػك سمذًمؽ رداً 

وطموؿموه صغم اهلل قمؾقف مميدًا ًمـٌقف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ومفؾ يميد اهلل اخلطل 

 وهق اعمع قم. وؾمؾؿ مـ ومعؾ اخلطل



 

املبني يف سرية أمهات املؤمنني النور 
369 

صمؿ إن سمؼوء زوضموشمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ظم قصقي مـ ظم قصقوشمف، 

 وهف، يمخ قصقي ىمقوم اًمؾقؾ قمؾقف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.وظم قصقي ًمـً

وقمدم اعمطوًمٌي ًمف صغم  اهللِ  ؾِ ٌَ وًمق شملمؾـو ذم طمؽؿي حتؾقؾ أزواضمف مـ ىمِ 

اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمطالىمفـ سمعد ا، كزل اًمتحديد سموٕرسمع ًمرأيـوهو ذم همويي اًمؽهل 

 واجلهل واًمعظؿي واًمرمحي واإلطمًون: ٕكف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمق يمؾػ

سمتطؾقؼ سمعض كًوهف ًمؽون هذا اًمطالق واىمعًو قمغم اًمـًقة اعمفوضمرات أًمالت 

شمرمؾـ وهـ همػم مشفقرات سموجلهل، ومقؽقن ذًمؽ ظمالف مو يمون  ىمد ىم د 

إًمقف اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ طملم شمزوضمفـ، أي أكف ؾمقؽقن اعمؼ قد مـ 

قؽقن ـمالىمفـ ، ويمه أكف ؾمؿِ ؽَ اًمزواج هق اجلهل وًمقس مو ذيمركو آكػًو مـ احلِ 

هـ، وظمدؿمًو ًمؽرامتفـ سمعد أن ذومفـ اهلل شمعومم سموٓكتًوب إمم طمّطًو ًمؼدر

أذف سمقً قمرومتف إرض، وآىمؽمان  سملقمظؿ خمؾقق قمغم اإلـمالق، ومؽقػ 

يؽقن ذًمؽ سمعد اًمتنميػ، يمه أكف ًمق ـمؾؼفـ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمؽون 

 ًمعوعملم.ذًمؽ مـوومقًو خلؾؼف اًمعظقؿ ورمحتف ورأومتف اًمتل ؿمؿؾً ا

إووومي إمم ذًمؽ أن اهلل شمعومم ىمد أكشل صؾي إمقمي اًمشعقريي سملم 

 أزواج اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومجقع اعمممـلم، ومؽقػ يزيؾفو، ىمول شمعومم

 .{٦األحزاب: } چ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻﮼  ﮽  ﮾چ 
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صمؿ طمرم اهلل شمعومم زوضموشمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مـ سمعده قمغم اعمممـلم، 

اًء ًمؾـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، واقمتداًء قمغم ذف اًمـٌقة وقمّد ذًمؽ إيذ

ومؾق ـمؾؼفـ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمٌؼلم هؽذا دون زواج ودون  اًمعظقؿ،

ەئ  ەئ             وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   چىمول شمعومم  شمنميػ.

األحزاب: } چۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ    

٣٥}. 
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 )إرسمعلم ذم مـوىمى أمفوت عمممـلم(: ىمول اسمـ قمًويمر ذم يمتوسمف

ٕن اًمعلرب شمعتؼلد ذًملؽ  :ًمف ومـ موت قمـفو طمرمً قمغم همػمه إيمراموً 

 ،ومقلف صمالصملي أوضملف ؟وهلؾ حتلرم مطؾؼتلف صلغم اهلل قمؾقلف و ؾملؾؿ ،ؾمٌي وقملوراَ 

واكتفللك  ،ٕكللف زهللد ومقفللو :ٓ حتللرم :ا وافثةة ،حتللرم يمللوعمتقرم قمـفللو :أحةةدمها

وهلذا ذلقز  ،ومنن أطمؽوم اًمـؽوح سموىمقي مـ وضمف ،اًمـؽوح هنويتف سمخالف اعمقت

ويغًللؾفو اًمللزوج قمـللد  ،كظللر اعمللرأة إمم زوضمفللو سمعللد اعمللقت وشمغًللؾف اشمػوىمللوً 

 :وافثافةث .وىملول أسملق طمـقػلي ٓ يغًلؾفو سملؾ شمغًلؾف ،اًمشوومعل ريض اهلل قمـف

ودًمقؾف مو كؼلؾ أن  ،طمؾً ..وإٓ ،ومال حتؾ ًمغػمه ..هبو وهق إصح أكف إن سمـو

ف قمؿر قوملكؽر قمؾ ،قمؽرمي سمـ أيب ضمفؾ وىمقؾ إؿمعٌ سمـ ىمقس شمزوج مطؾؼتف

 .اهلإكف مل يدظمؾ هبو وملىمر كؽوطمف :ومؼول ،ريض اهلل قمـف وأراد ومًخ كؽوطمف
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ىمد يقرد سمعض اجلفؾي اًمققم ؿمٌفي قمظقؿي طملقل زواج اًمـٌلل صلغم اهلل 

قف وؾمؾؿ سمليمثر مـ أرسمع سمقـه سمؼقي اعمممـلم ٓ ذقز هلؿ أن ذؿعقا أيمثر ملـ قمؾ

إرسمع، ويعد ذًمؽ واًمعقوذ سموهلل فمؾه ًمؾؿممـلم، وملوجلقاب قملـ هلذه اًمشلٌفي 

 اًمٌوـمؾي هق:

أن اًمرضمؾ مـ اعمًؾؿلم إكه حيرم قمؾقف اجلؿع سملم أرسمع مـ اًمـًوء ذم 

وج همػمهـ وًمق شمزوج سمذًمؽ وىمً واطمد: ًمؽـ حيؼ ًمف إذا ـمؾؼ مـفـ أن يتز

وموًمرضمؾ مـ  موهي امرأة مو مل ذؿع سملم أيمثر مـ أرسمع ذم آن واطمد، إذاً 

اعمًؾؿلم يؿؽـف أن يتزوج أيمثر مـ أرسمع : ًمؽـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف 

وؾمؾؿ ٓ يؿؽـف أن يتزوج سمعد اًمتًع مـ كًوهف اًمالت ذيمركوهـ، سمؿعـك أهنـ 

مل ذز ًمف أن يتزوج همػمهـ، ىمول  ..عوًمق متـ ذم يقم واطمد أو ـمؾؼفـ مجق

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    چ شمعومم: 

 .{٣٧األحزاب: } چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک      گ  گ     

 ومؿـ اًمذي وؾمع ًمف ومـ اًمذي ُوقَّؼ قمؾقف.
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وٓ سملس سمذيمره هـو عمزيد اًمػوهدة ، ل اًمؽتوبووسمقـو ذًمؽ أوىمد ذيمركو 

 واًمتذيمػم :

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            چ ىمول شمعومم ذم ؾمقرة إطمزاب: 

﮹    ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸ 

 .{٧٥األحزاب: } چ﮺  

 چ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻﮼  ﮽  ﮾چ  ىمول شمعومم: و

ريؿ كؽوطمفـ قمغم مي وحتأمفوت اعمممـلم ذم شمعظقؿ احلر :يعـل {٦األحزاب: }

ومنن ذًمؽ طمرام ذم  ،مفوت ٓ ذم اًمـظر إًمقفـ، واخلؾقة هبـاًمتلسمقد، ومفـ يموٕ

ـ اهنيؼول ًمٌـوهتـ أظمقات اعمممـلم، وٓ إلظمق طمؼفـ يمه ذم آضموكى، وٓ

وأظمقاهتـ أظمقال اعمممـلم وظموٓهتؿ، ومؼد شمزوج اًمزسمػم مـ أؾمهء سمـً أيب 

وشمزوج اًمعٌوس أم اًمػضؾ    قمـفؿاهلل شمعوممريض سمؽر وهل أظمً قموهشي 

، ومل يؼؾ: مهو ظموًمتو اعمممـلم، ويؼول: ريض اهلل قمـفؿ أمجعلم أظمً مقؿقكي

أمفوت اعمممـلم اًمرضمول دون اًمـًوء وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم ٕزواج اًمـٌل 

: يو اهلل شمعومم قمـفوريض  سمدًمقؾ مو روي قمـ منوق أن امرأة ىموًمً ًمعوهشي 

كه أم رضموًمؽؿ، ومٌون سمذًمؽ أن معـك أيي أن ، ومؼوًمً: ًمًً ًمؽ سملم إأمف
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مفوت، وهذا ىمقل ريؿ كؽوطمفـ قمغم اًمتلسمقد يموٕإمقمي ذم إمي اعمراد هبو حت

إمقمي ؿمومؾي ًمؾرضمول أن  يمه ذيمركو أول اًمؽتوب وافراجح ،مرضمقح

وأن اعمراد مـ ىمقل اًمًقدة قموهشي قمؾقفو روقان اهلل هق أكـو أمفوت  ،واًمـًوء

 قٌ طمرمي اًمـؽوح.رضموًمؽؿ مـ طم

ـ أمفوت ـ واضمى سمًٌى إمقمي، ومؾق ىمؾـو أهناًمتعظقؿ هل نوىمؾـو أ 

ـك ذًمؽ وضمقب اًمتعظقؿ هلـ قمغم اًمرضمول دون عًمؾرضمول ومؼط ًمؽون م

 .وهذا أمر سمعقد ،اًمـًوء

اهلل شمعومم إذا ذيمر ذم اًمؼرآن ًمػظ اعمممـلم ومل يتٌعف  نوذيمركو أ 

ممـلم واعمممـوت، أمو ًمق أشمٌعف ذًمؽ قمغم اجلـًلم اعم سموعمممـوت.. دلَّ 

كجد  : ٕكـوسموعمممـوت.. ومنن ًمػظ اعمممـلم يدل طمقـئٍذ قمغم اًمرضمول ومؼط

ذم اًمؼرآن ذم سمعض اعمقاوع أن اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم يذيمر اعمممـلم صمؿ 

يعؼى ذًمؽ سمذيمر اعمممـوت: ومقدل ذًمؽ قمغم اظمتالف اجلـًلم يمه ذم 

قًمف وىم،{ ٢٧التوبت:  } چھےےۓچ  :ىمقًمف شمعومم

 وىمقًمف شمعومم: ،{٣٥األحزاب: } چکک  گچ شمعومم:

  وىمقًمف شمعومم:، {٢٥األحزاب: }   چىئ  ىئ   ىئ  ی  ی چ

ٻ  ٻ   ٱچ وىمقًمف شمعومم:، {٣الفتح: }  چڌ ڍ ڍچ

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  چ وىمقًمف شمعومم:، {٠٧الحديد: } چٻ  

 . {٠١البروج: }  چڈ
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 ؼم قمؾقفـ ريض اهلل شمعومم يمون صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يؼمهـ ويو

ٌْدِ  َأيُب عـ ومقمـفـ:  ًُ : ىَموَل  اجْلََدزِم   اهلل قَم  يَمونَ  يَمْقَػ  ريض اهلل قمـفو: ًمَِعوِهَشيَ  ىُمْؾ

ًْ  ،َأْهِؾفِ  ذِم  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهللُ  اهلل َرؾُمقلِ  ظُمُؾُؼ  انَ  :ىَموًَم  افـَّاسِ  َأْحَسنَ  ـَ

ْ  ُخُؾًؼا َٓ  َؾاِحًشا َيُؽنْ  َل ًشا َو َٓ  ُمَتَػحِّ اًبا َو َْشَواِق  َشخَّ ْٕ َٓ  بِا قَِّئةِ  جُيِْزئُ  َو  بِافسَّ

 أظمرضمف اإلموم أمحد وسمـ قمًويمر.. َوَيْصَػُح  َيْعُػو َوَفؽِنْ  ِمْثَؾَفا

وروى احلورث سمـ أؾمومي واخلراهطل واسمـ قمًويمر قمـ قمؿرة ىموًمً: 

اهلل قمؾقف صغم قمـ ظمؾؼ رؾمقل اهلل  اهلل شمعومم قمـفو ريض  ؾمئؾً قموهشي 

يمون يموًمرضمؾ مـ رضموًمؽؿ إٓ أكف يمون أيمرم إذا ظمال مع كًوهف، ىموًمً:)وؾمؾؿ 

اًمـوس، وأطمًـ اًمـوس ظمؾؼو، وأًملم اًمـوس ذم ىمقمف وأيمرمفؿ، وحويمو 

 .(سمًوموً 

ورى اسمـ ؾمعد قمـ مقؿقكي ريض اهلل شمعومم قمـفو ىموًمً: ظمرج رؾمقل 

ي مـ قمـدي وملهمؾؼً دوكف اًمٌوب ومجوء ذات ًمقؾوؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم اهلل 

((، أؿسؿت ظؾقك أن تػتحيًمٌوب، وملسمقً أن أومتح ًمف، ومؼول:))يًتػتح ا

ا ؾعؾت، وفؽن م؟ ىمول:))شمذهى إمم سمعض كًوهؽ ذم ًمقؾتلومؼؾً ًمف:

 .((وجدت حؼـا من بول
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ـْ و ةَ  قَم ًِ  ضَمْنَ ًْ  َدضَموضَميَ  سمِـْ ًْ  :ىَموًَم  َمو: قَمـَْفوريض اهللُ  قَموِهَشيُ  ىَموًَم

ًُ رَ  ًْ  َصِػقَّيَ  ِمْثَؾ  ـَمَعوًمو َصوكًِعو َأْي  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهللُ  اهلل ًمَِرؾُمقلِ  َصـََع

ًْ  ـَمَعوًمو ٌََعَث ُت  -ظمقف أو سمرد مـ رقمدة أي:– َأوْمَؽٌؾ  وَمَلظَمَذيِن  سمِفِ  وَم  وَمَؽَنْ

َكوءَ  ًُ  اإْلِ وَرةُ  َمو اهلل َرؾُمقَل  َيو وَمُؼْؾ ًُ  َمو يَمػَّ  َوَضَعامٌ  إَِكا ٍ  ِمْثُل  ا ٌ إِكَ :))ىَموَل  ،َصـَْع

 أسمق داود.أظمرضمف ((. َضَعامٍ  ِمْثُل 

ًْ   اهلل قمـفو ىموًمً:يضوذم روايي قمـفو ر صغم  اهلل َرؾُمقلِ  إمَِم  َصِػقَّيُ  سَمَعَث

ًُ  وَمَؾهَّ  قِمـِْدي َوُهقَ  ًَمفُ  َصـََعْتفُ  ىَمدْ  سمَِطَعومٍ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل   َأظَمَذشْمـِل اجْلَوِرَييَ  َرَأْي

ـِل طَمتَّك قْمَدةٌ رِ  ًُ  َأوْمَؽُؾ  اؾْمَتَؼؾَّ سْم ًُ  اًْمَؼْ َعيَ  وَمَيَ ًْ  هِبَو وَمَرَمْق  إزَِمَّ  وَمـََظرَ  ىَموًَم

ًُ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقُل  ًُ  َوضْمِففِ  ذِم  اًْمَغَضَى  وَمَعَروْم  َأقُمقذُ  :وَمُؼْؾ

ًْ  ،اًْمَقْقمَ  َيْؾَعـَـِل َأنْ  اهلل سمَِرؾُمقلِ  ًْ  مَم َأوْ  ىَموَل  ىَموًَم ًُ  ،ىَموًَم وَرشُمفُ  َوَمو ىُمْؾ  َيو يَمػَّ

َطَعاِمَفا َضَعامٌ :)) ىَموَل  ،اهلل َرؾُمقَل  نَِكائَِفا َوإَِكا ٌ  ـَ  .أظمرضمف اإلموم أمحد. ((ـَ
ـِ  ضَموِمعِ  ـْ وقم ادٍ  سْم ـْ  ؿَمدَّ ًْ  يُمْؾُثقمٍ  قَم ًْ : ىَموًَم  اهلل َرؾُمقَل  شَمْػكِم  َزْيـَُى  يَموَك

ـِ  قُمْثَهنَ  اْمَرَأةُ  َدهُ َوقِمـْ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهللُ  وءٌ  َمْظُعقنٍ  سْم ًَ
ـْ  َوكِ  اعْمَُفوضِمَراِت  ِم

َـّ  َيْشُؽقنَ  َـّ  َمـَوِزهَلُ ُ ـَ  َوَأهنَّ ُرضْم َـّ  َوُيَضقَُّؼ  ِمـْفُ  خَيْ ًْ  ،ومِقفِ  قَمَؾْقِف َؿ  َزْيـَُى  وَمَتَؽؾَّ

 ًْ  قَمَؾْقفِ صغم اهللُ  اهلل َرؾُمقُل  وَمَؼوَل  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقلِ  َرْأَس  َوشَمَريَم

أظمرضمف اإلموم  ((.َظَؿَؾِك  َواْظَؿِع  َتَؽؾَِّؿي بَِعْقـَْقِك  َتَؽؾَِّؿغَ  َفْسِت  إِكَِّك :))َوؾَمؾَّؿَ 

 .أمحد
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 -اهلل شمعومم قمـفو ريض  وروى اًمـًوهل وأسمق سمؽر اًمشوومعل قمـ قموهشي 

 وسمقـفو سمقـل وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومجؾس يقمو ؾمقدة زارشمـوىموًمً: 

 ىمول أو طمريرة هلو ومعؿؾً طمجرهو ذم وآظمرى طمجري ذم رضمؾقف إطمدى

 مـ وملظمذت وملسمً وضمفؽ ًٓمطخـ أو ًمتليمكم ومؼؾً وملسمً يمكم ومؼؾً ظمزيرة

 رضمؾف وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومرومع وضمففو سمف ومؾطخً ؿمقئو اًمؼ عي

 وضمفل سمف ومؾطخً ؿمقئو اًمؼ عي مـ وملظمذت مـل شمًتؼقد طمجرهو مـ

 قمؿر سمـ اهلل قمٌد يو يؼقل قمؿر ومنذا يضحؽ وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل ورؾمقل

 وموهمًال ىمقمو وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل ًمـو ومؼول قمؿر سمـ اهلل قمٌد يو

 . داظمال إٓ قمؿر أطمًى ومال وضمقهؽه
 

 

ـْ  ـِ  ِهَشومِ  َوقَم ـْ  قُمْرَوةَ  سْم  َرؾُمقُل  يَمونَ  َهْؾ  قَموِهَشيَ  َرضُمٌؾ  ىَموَل:ؾَمَلَل  َأسمِقفِ  قَم

ًْ  ؿَمْقًئو سَمْقتِفِ  ذِم  َيْعَؿُؾ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل صغم  اهلل َرؾُمقُل  يَمونَ  َكَعؿْ  ىَموًَم

 ذِم  طَمُديُمؿْ أَ  َيْعَؿُؾ  يَمَه  سَمْقتِفِ  ذِم  َوَيْعَؿُؾ  صَمْقسَمفُ  َوخَيِقطُ  َكْعَؾفُ  خَيِْ ُػ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل 

 .أظمرضمف اإلموم أمحد .سَمْقتِفِ 
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ـْ  ؾَْمَقدِ  وقَم ْٕ ـِ  ا ًُ  َيِزيدَ  سْم ِلُّ  يَمونَ  قَمـَْفو:َموريض اهللُ  قَموِهَشيَ  ؾَمَلًْم صغم  اًمـٌَّ

ًِ  ذِم  َيْ ـَعُ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ اهللُ  ٌَْق ًْ  اًْم  ؾَمِؿعَ  وَمنَِذا َأْهِؾفِ  ِمْفـَيِ  ذِم  َيُؽقنُ  يَمونَ  ىَموًَم

ََذانَ  ْٕ    .أظمرضمف اًمٌخوري. َج ظَمرَ  ا
ـْ  ـْ  ِهَشومٍ  وقَم ِلُّ  يَمونَ  َمو ًمَِعوِهَشَي ريض اهلل قمـفو ىَموَل: ىِمقَؾ  َأسمِقفِ  قَم  اًمـٌَّ

ًْ  سَمْقتِفِ  ذِم  َيْ ـَعُ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل   َكْعَؾفُ  خَيِْ ُػ  َأطَمُديُمؿْ  َيْ ـَعُ  يَمَه  ىَموًَم

 .أظمرضمف اإلموم أمحد صَمْقسَمُف. َوُيَرىم عُ 

ًُ  قَموِهَشَي ريض اهلل قمـفو ـْ وقمَ  :ؾُمِئْؾ ًْ صغم اهللُ  اهلل َرؾُمقُل  يَمونَ  َمو ىَموًَم

ًْ  سَمْقتِفِ  ذِم  َيْعَؿُؾ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  ا يَمونَ  ىَموًَم ـْ  سَمنَمً ٌَنَمِ  ِم ُؾُى  صَمْقسَمفُ  َيْػكِم  اًْم  ؿَموشَمفُ  َوحَيْ

ُف. َوخَيُْدمُ  ًَ  .أظمرضمف اإلموم أمحد َكْػ

َ  وقَمـْفو ريض اهلل قمـفو ًْ َأهنَّ  قَمَؾْقفِ صغم اهللُ  اهلل َرؾُمقُل  يَمونَ  َمو و:ؾُمِئَؾ

ًْ  سَمْقتِفِ  ذِم  َيْعَؿُؾ  َوؾَمؾَّؿَ   َيْعَؿُؾ  َمو َوَيْعَؿُؾ  َكْعَؾفُ  َوخَيِْ ُػ  صَمْقسَمفُ  خَيِقطُ  يَمونَ  ىَموًَم

ضَموُل   .أظمرضمف اإلموم أمحد سُمُققهِتِْؿ. ذِم  اًمر 

اهلل قمؾقف  صغموروى اسمـ ؾمعد قمـفو أيضو ىموًمً: يمون رؾمقل اهلل 

 يعؿؾ قمؿؾ أهؾ اًمٌقً وأيمثر مو يعؿؾ ًمؾخقوـمي.وؾمؾؿ 

ـْ و ًْ  قَموِهَشيَ  قَم مْ :))َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهللُ  اهلل َرؾُمقُل  ىَموَل : ىَموًَم ـُ  َخْرُ

مْ  ـُ َْهؾِهِ  َخْرُ مْ  َوَأَكا ِٕ ـُ َْهِع  َخْرُ  .أظمرضمف اًمؽممذي واسمـ موضمف قمـ اسمـ قمٌوس ((ِٕ
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سمـ زيد سمـ ضمدقمون قمـ أكس [ ىمول: يمون  وروى اسمـ قمدي قمـ ] قمكم

 .يًؾؿ قمغم كًوهف إذا دظمؾ قمؾقفـوؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم اهلل ل رؾمق

ـْ  ـِ  اًمـُّْعَهنِ  قَم ِل   قَمغَم  قَمَؾْقفِ  اهلل َرمْحَيُ  سَمْؽرٍ  َأسُمق اؾْمَتْلَذنَ : ىَموَل  سَمِشػمٍ  سْم  اًمـٌَّ

ِؿعَ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  ًَ  ًمَِقْؾطَِؿَفو شَمـَوَوهَلَو َدظَمَؾ  وَمَؾهَّ  ًقوقَموًمِ  قَموِهَشيَ  َصْقَت  وَم

َٓ  َوىَموَل   وَمَجَعَؾ  ،َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اهلل َرؾُمقلِ  قَمغَم  َصْقشَمِؽ  شَمْروَمِعلمَ  َأَراكِ  َأ

ِلُّ  ًٌو سَمْؽرٍ  َأسُمق َوظَمَرَج  ،حَيِْجُزهُ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ ِلُّ  وَمَؼوَل  ،ُمْغَض  صغم اًمـٌَّ

ْقَف :))سَمْؽرٍ  َأسُمق ظَمَرَج  طِملمَ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل  ُجلِ  ِمنْ  َأْكَؼْذُتِك  َرَأْيتِـِي ـَ  ((افرَّ

ٌَ  ىَموَل  وًمو سَمْؽرٍ  َأسُمق وَمَؿَؽ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهللُ  اهلل َرؾُمقلِ  قَمغَم  اؾْمَتْلَذنَ  صُمؿَّ  َأيَّ

و  ذِم  َأْدظَمْؾُتَهيِن  يَمَه  ؾِمْؾِؿُؽَه  ذِم  ْدظِماَليِن أَ  :هَلَُه  وَمَؼوَل  ،اْصَطَؾَحو ىَمدْ  وَمَقضَمَدمُهَ

ِلُّ  وَمَؼوَل  ،طَمْرسمُِؽَه  أظمرضمف . ((َؾَعْؾـَا َؿْد  َؾَعْؾـَا َؿْد :))َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  اًمـٌَّ

 .اًمـًوهل

ـِ وذم روايي  ـِ  اًمـُّْعَهنِ  قَم لَتْلِذنُ  سَمْؽلرٍ  َأسُملق ضَموءَ : ىَموَل  سَمِشػمٍ  سْم ًْ  ٌِلل  اًمـَّ  قَملغَم  َي

ِؿعَ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ صغم اهلُل  ًَ صلغم  اهلل َرؾُملقلِ  قَملغَم  َصْقهَتَو َراومَِعيٌ  َوِهَل  قَموِهَشيَ  وَم

 َأشَملْروَمِعلمَ  َوشَمـَوَوهَلَلو ُروَملونَ  ُأم   اسْمـَيَ  َيو:))وَمَؼوَل  ،وَمَدظَمَؾ  ًَمفُ  وَمَلِذنَ  ،َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل 

ِللُّ  وَمَحلوَل  :ىَملوَل  ((َوؾَملؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  صغم اهلُل اهلل َرؾُمقلِ  قَمغَم  َصْقشَمِؽ  صلغم اهلُل  اًمـٌَّ

ِللُّ  ضَمَعلَؾ  سَمْؽلرٍ  َأسُمق ظَمَرَج  وَمَؾهَّ  :ىَموَل  ،َوسَمْقـََفو سَمْقـَفُ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ   قَمَؾْقلفِ صلغم اهلُل  اًمـٌَّ

وَهو هَلَو َيُؼقُل  َوؾَمؾَّؿَ  وَّ َٓ  :))َيؽَمَ ُجلِ  َبْغَ  ُحْؾُت  َؿْد  َأ ِّ  َتَرْينَ  َأ  :ىَموَل  ((َوَبْقـَِك  افرَّ
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 وَمَؼلوَل  ،وَمَدظَمَؾ  ًَمفُ  وَمَلِذنَ  ىَموَل  ،ُيَضوطِمُؽَفو وَمَقضَمَدهُ  قَمَؾْقفِ  وَموؾْمَتْلَذنَ  سَمْؽرٍ  َأسُمق ضَموءَ  صُمؿَّ 

يَمويِن  اهلل َرؾُمقَل  َيو:))سَمْؽرٍ  َأسُمق ًَمفُ  يْملُتَهيِن  يَملَه  ؾِملْؾِؿُؽَه  ذِم  َأْذِ (( طَملْرسمُِؽَه  ذِم  َأْذَ

 . موم أمحدأظمرضمف اإل

أكلف  -اهلل شمعومم قمـفو ريض  قمـ أم اعمممـلم قموهشي اسمـ قمًويمر  وأظمرج

من ترضغ ))يمالم، ومؼول هلو:وؾمؾؿ اهلل قمؾقف صغم يمون سمقـفو وسملم رؾمقل اهلل 

قظ، ىمول ىموًمً: ٓ، قمؿر ومظ همؾ ((؟ بقـي وبقـك ؟ أترضغ بعؿر بن اِلطاب

؟ ىموًمللً: كعللؿ،  ((ـةةكبقـةةي وبق أترضةةغ بلبقةةك)):-اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ صللغم 

إن هةذه مةن أمرهةا ـةذا ))اهلل قمؾقف وؾملؾؿ ومؼلول:صغم ومٌعٌ إًمقف رؾمقل اهلل 

ىموًمً: ومؼؾً: اشملؼ اهلل، وٓ شمؼلؾ إٓ طمؼلو ! ىموًملً: ومروملع  ((ومن أمرها ـذا

أسمق سمؽر يده ومرؿمؿ أكػل، وىمول: أكً ٓ أم ًمؽ يوسمـي أم روملون شمؼلقًملم احللؼ 

وموسمتذر مـخري يمللهنه وؾمؾؿ  قمؾقف اهللصغم أكً وأسمقك وٓ يؼقًمف رؾمقل اهلل 

ء – قمزٓوان َٓ ؾَْمَػؾ اعْمَُشعَّى ُهقَ  سمِوعْمَد   َواًْمَعْز ْٕ ِذي ًمِْؾَؿَزاَدةِ  ا  اعْمَلوء ِمـْلفُ  ُيْػَرغ اًمَّ

! ىموًمً: صملؿ  ((ل كدظك َلذا اإكَّ )):-اهلل قمؾقف وؾمؾؿ صغم ومؼول رؾمقل اهلل  -

قللً هورسمللي مـللف ومؾزىمللً ىمللوم إمم ضمريللدة ذم اًمٌقللً ومجعللؾ ييللسمـل هبللو، ومقًم

أؿسةؿت :))-اهلل قمؾقلف وؾملؾؿ صلغم ومؼلول وؾملؾؿ اهلل قمؾقف صغم سمرؾمقل اهلل 

، ومؾه ظمرج ىمؿً ومتـحقلً رؾملقل اهلل ((ظؾقك دا خرجت ؾنكا ل كدظك َلذا

ومتًٌلؿ رؾملقل اهلل  ،وملسمقلً أن أومعلؾ ((اد ))، ومؼول:-اهلل قمؾقف وؾمؾؿ صغم 

ؿبةةل صةديدة افؾصةةوق ل فؼةةد ــةت مةن ))وىملول هللو:وؾمللؾؿ اهلل قمؾقلف صلغم 

 .((بظفري
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صلغم ىموًمً: يملون رؾملقل اهلل  -اهلل شمعومم قمـفو ريض  روي قمـ قموهشي 

حيللدث كًللوءه طمللديٌ اًمللذيـ ظمطٌللقا اعمللرأة، وضمعؾللقا ذيمللر وؾمللؾؿ اهلل قمؾقللف 

ن صػوهتؿ إمم أطمدهؿ ًمق ػ هلو يمؾ واطمد مـفؿ مـ أطمًٌ ومتتزوضمف، سمعلد أ

ويملون يتحلدث رؾملقل اهلل قمؾقف وؾمؾؿ صغم ؾمؿعً صػتف ومؽون رؾمقل اهلل 

اهلل صللغم اهلل قمؾقللف وؾمللؾؿ قمللـفؿ ويؼللقل: ىمللول إول يمللذا وىمللول اًمثللوين يمللذا 

ويموكقا ؾمٌعي ومؽون يمؾه ذيمر واطملدا ملـفؿ ووصلػف شمؼلقل سمعلض كًلوهف وذم 

نين مل رويلدك وملومقؼقل هللو: ، روايي أهنو ام طمٌقٌي: أكو اظمؽمت هذا يورؾمقل اهلل

 .أومرغ مـ طمديثفؿ، وذم روايي: ٓ شمعجكم، ىمد سمؼل

ـْ  ًْ  ريض اهلل قمـفو قَموِهَشيَ  قَم َث :ىَموًَم  قَمَؾْقفِ صغم اهللُ  اهلل َرؾُمقُل  طَمدَّ

وَءهُ  َوؾَمؾَّؿَ  ًَ
ًْ  ،طَمِديًثو ًَمْقَؾيٍ  َذاَت  كِ َـّ  اْمَرَأةٌ  وَمَؼوًَم ٌُ  يَمونَ  اهلل َرؾُمقَل  َيو :ِمـُْف  احْلَِدي

 ٌَ انَ  ُخَراَؾةَ  إِنَّ  ؟ُخَراَؾةُ  َما َأَتْدُرونَ :))وَمَؼوَل  ،ظُمَراوَميَ  طَمِدي  ُظْذَرةَ  ِمنْ  َرُجًّل  ـَ

ْتهُ  ن   َأَسَ اِهؾِقَّةِ  يِف  اْْلِ وهُ  ُثمَّ  َضِويًّل  َدْهًرا ؾِقِفنَّ  َؾَؿَؽَث  اْْلَ ْكسِ  إَِػ  َرد   َؾَؽانَ  اْْلِ

ُث  ََظاِجقِب  ِمنْ  ؾِقِفمْ  َرَأى بَِم  افـَّاَس  َُيَدِّ ْٕ  ((.ُخَراَؾةَ  َحِديُث  افـَّاُس  َؼاَل ؾَ  ا

 .أظمرضمف اإلموم أمحد
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 يتزوج أن أمف مرشمفأ ضمـقوً  أن ومحدثوذم روايي قمـد اسمـ أيب اًمدكقو:))

 زوضمتف طمتك شمدقمف ومؾؿ مشؼي ذًمؽ مـ قمؾقؽ يدظمؾ أن أظمشك إين: ومؼول

 امرأشمف قمـد ًمقؾي ومؽون ًمقؾي أمف وقمـد ًمقؾي ٓمرأشمف يؼًؿ ومؽون أم هلو امرأة

 مٌقً؟ مـ هؾ: ومؼول اًمًالم قمؾقف ومردت مًؾؿ قمؾقفو ومًؾؿ طمدهوو وأمف

: ىموًمً حمدث؟ مـ ومفؾ: ىمول. كعؿ: ىموًمً. قمشوء مـ ومفؾ: ىمول كعؿ: ىموًمً

 دارك؟ ذم كًؿعفو اًمتل اخلشػي هذه ومه: ىمول .ومقحدصمؽؿ اسمـل إمم أرؾمؾ كعؿ

: ىمول .متـك مو متؿـقوً  أقمط :ًم وطمٌف أطمدمهو ىمول. وهمـؿ إسمؾ هذه: ىموًمً

 ،اًمـػس ظمٌقٌ اسمـفو ومرأت: ىمول .وهمـهً  إسمال دارهو مؾئً وىمد حًوملصٌ

. كعؿ: ىمول .مـززم إمم حتقهلو أن يمؾؿتؽ امرأشمؽ ًمعؾ ؿملكؽ مو: ومؼوًمً

 ،امرأشمف إمم ضموءا أهنه صمؿ ،طمقـوً  ومؾٌثـو: ىمول .ومػعؾ ،مـزهلو إمم ومحقًمـل: ىموًمً

 قً؟مٌ مـ هؾ: ىمول .اًمًالم ومردت ،مًؾؿ ومًؾؿ: ىمول .أمف قمـد واًمرضمؾ

 ؟حيدصمـو إكًون مـ ومفؾ: ىمول. ٓ: ىموًمً قمشوء؟ مـ ومفؾ: ىمول. ٓ: ىموًمً

 اًمًٌوع هذه: ىموًمً ؟دارك ذم كًؿعفو اًمتل اخلشػي هذه ومه: ىمول. ٓ: ىموًمً

 دارهو ومؿؾئً ،ذاً  يمون وإن متـك مو متؿـقوً  أقمط :ًم وطمٌف أطمدمهو ومؼول

 . ((أيمؾتفو ىمد وملصٌحً ،ؾمٌوقموً 
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 شمعومم أن خيتؿ ًمـو سمخػم وأن ذعؾ قموىمٌتـو ظمػما.كًلل اهلل 

       مـ هذا اًمؽتوب اعمٌورك إن ؿموء اهلل شمعومم يقم إرسمعوء اًمػراغويمون 

 م.5/2/2114هل اعمقاومؼ 1435رسمقع اًمثوين مـ قموم  5

إمم ضمـوت  ذعؾف ظموًم ًو ًمقضمفف اًمؽريؿ ومؼرسموً  نكًلل اهلل شمعومم أ

ًمرطمقؿ، ومراومؼي ٕمفوت اعمممـلم، ؼرب مـ اًمـٌل ااًمـعقؿ، وؾمٌٌو ًمؾ

ن أمـفـ ، وول اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمـ زوضمفـ رؾموطم قل اًمـظر 

، وأن يرزىمـو مجقعًو يغػر زم وًمقاًمدي ومشوخيل وأهؾ سمقتل ومـ ًمف طمؼ قمكم

 إكف قمغم ذًمؽ ىمدير وسموإلضموسمي ضمدير. .قمغماًمػردوس إ

وأزواضمف  وأصحوسمفوصغم اهلل قمغم ؾمقدكو حمؿد اًمـٌل آمل وقمغم آًمف 

 سمعلم.وواًمت

 وآظمر دقمقاكو إن احلؿد هلل رب اًمعوعملم.
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 ؾمقدكو اسمـ قمٌوس ريض اهلل قمـف قمٌوس اسمـ شمػًػم مـ اعمؼٌوس شمـقير

 رير اًمطؼميحمؿد سمـ ضم اًمؼرآن شملويؾ ذم اًمٌقون ضمومع

 اًمقاطمدي أمحد سمـ قمكم اإلموم اًمعزيز اًمؽتوب شمػًػم ذم اًمقضمقز

 اخلطقى اًمنمسمقـل اًمشقخ حمؿد سمـ أ اعمـػم اًمناج

 اًمٌقضووي  قمؿر سمـ اإلموم قمٌداهلل اًمتلويؾ وأهار اًمتـزيؾ أكقار

 اًمرازي  حمؿد اهلل قمٌد اإلموم أسمق اًمغقى مػوشمح

 اًمٌغقي  حلًلما حمؿد أسمق اإلموم اًمتـزيؾ معومل

  قمجقٌي سمـ حمؿد سمـ أمحد اإلموم اعمجقد اًمؼرآن شمػًػم ذم اعمديد اًمٌحر

 طمّقون سمـ يقؾمػ سمـ حمؿد اإلموم اعمحقط اًمٌحر

 اإلموم اًمًققـمل سموعملصمقر اًمتػًػم ذم اعمـثقر اًمدر

  اًمؼرـمٌل أمحد سمـ حمؿد اإلموم اًمؼرآن ٕطمؽوم اجلومع

 يمثػم سمـ قمؿر سمـ إؾمهقمقؾ اًمػداء أسمق اًمعظقؿ اًمؼرآن شمػًػم

 إًمقد احلًقـل قمٌداهلل اسمـ حمؿقد  اعمعوين روح

 التنزيل معاني في التأويل لباب 
 

 بالخازن الشهير محمد بن علي 



 

حسني العيدروس بن علوي بن عبداهلل 388 

 

  

 

 اإلموم موًمؽ سمـ أكس اعمقـمل

 اإلموم حمؿد سمـ إدريس اًمشوومعل اعمًـد 

سمـ حمؿد سمـ طمـٌؾ  اإلموم أمحد اعمًـد

 اإلموم اًمٌخوري اجلومع اًم حقح اًمشقٌوين

 اإلموم مًؾؿ سمـ احلجوج اًم حقح 

 اإلموم أسمق داود اًمًــ

 اإلموم اًمؽممذي اًمًــ

 اإلموم اًمـًوهل اًمًــ 

 اإلموم اسمـ موضمي اًمًــ 

 اإلموم اًمـًوهل اًمًــ اًمؽؼمى

 اسمـ أيب ؿمقٌي اعم ـػ

 اإلموم اًمدارمل اًمًــ 

ٌّون حقحاًم   اإلموم اسمـ طم

 اإلموم اسمـ ظمزيؿي اًم حقح

 اإلموم احلويمؿ اعمًتدرك
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 اًمدار ىمطـل  قمؿر سمـ اإلموم قمكم اًمًــ 

 اًمطؼماين أمحد سمـ اإلموم ؾمؾقهن اعمعجؿ اًمؽٌػم

 اًمطؼماين أمحد سمـ اإلموم ؾمؾقهن اعمعجؿ إوؾمط

 اًمطؼماين أمحد سمـ اإلموم ؾمؾقهن اعمعجؿ اًم غػم

 اإلموم اًمٌقفؼل اًمـٌقة دٓهؾ

 حمؿد أسمق كٍم سمـ محقد سمـ قمٌد اعمـتخى مـ مًـد قمٌد سمً محقد

 يعغم أسمق اعمقصكم قمكم سمـ أمحد اإلموم يعغم أيب مًـد اًمؽز

 اإلموم اًمٌزار مًـد اًمٌزار

 اإلموم اًمٌخوري إدب اعمػرد

 اهلـدي اعمتؼل قمكم اًمديـ قمالء يمـز اًمعهل

 احلوومظ اسمـ طمجر اًمعًؼالين ى اًمعوًمقياعمطوًم

 احلؿقدي سمؽر أسمق اًمزسمػم سمـ قمٌداهلل مًـد احلؿقد

 ؾمؾقهن سمـ سمؽر أيب سمـ قمكم احلوومظ اعمًـد زواهد رم اعمؼ د همويي

 اعمـذري اًمؼقي قمٌد سمـ اًمعظقؿ قمٌد اًمؽمهمقى واًمؽمهقى اهلقثؿك

 اإلموم اًمًققـمل اجلومع اًم غػم

 اًمديـ مقؾمك سمدر سمـ أمحد ـسم حمؿقد ذح ؾمــ أيب داود

 احلوومظ اسمـ طمجر اًمعًؼالين ومتح اًمٌوري ذح صحقح اًمٌخوري اًمعقـك
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 اًمٌوضمل اًمقًمقد أسمق اإلموم اعمـتؼك ذح اعمقـمل

 اإلموم اًمًققـمل ذح ؾمــ اًمـًوهل

 اإلموم اًمـقوي ذح صحقح مًؾؿ

قمؿدة اًمؼوري ذح صحقح 

 اًمٌخوري

 احلـػل اًمعقـل اًمديـ اًمشقخ سمدر

 اًمرطمقؿ قمٌد اًمديـ زيـ احلوومظ ـمرح اًمتثريى

 أسمق آسمودي احلؼ ؿمؿس حمؿد اإلموم قمقن اعمعٌقد ذح ؾمــ أيب داود اًمعراىمل

 ضمومع سمنمح إطمقذي حتػي اًمطقى

 اًمؽممذي

 اعمٌوريمػقري اًمرمحـ قمٌد حمؿد

 اًمطحووي حمؿد سمـ أمحد اإلموم أصمور مشؽؾ

 اسمـ اًمػرج أيب اًمديـ زيـ احلوومظ ٌخوريومتح اًمٌوري ذح صحقح اًم 

 احلـٌكم رضمى

 

 اإلموم اسمـ أيب اًمدكقو ذم اًمٌغل

 

 طمجر سمـ حمؿد سمـ أمحد اإلموم احلٌػم  اًمتؾخقص

  اًمرمحـ قمٌد سمـ حمؿد اإلموم اعمؼوصد احلًـي اهلقتؿل

  اًمعجؾقين حمؿد سمـ إؾمهقمقؾ اًمشقخ يمشػ اخلػوء  اًمًخووي

 سمؽر أيب سمـ قمكم اًمديـ كقر احلوومظ اًمزواهدجمؿع 

 سمـ  قمٌداًمرمحـ اًمػرج أسمق اإلموم اعمقوققموت اهلقثؿل

 اجلقزي

 

 اًمعراىمل اًمديـ زيـ احلوومظ اإلموم اإلطمقوء أطموديٌ ختريٍ
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 اًمـؿري اًمؼم قمٌد سمـ اإلموم يقؾمػ آؾمتذيمور
 وياإلموم اًمـق اعمجؿقع ذح اعمفذب 

 

 اًمشقخ يقؾمػ سمـ إؾمهقمقؾ اًمـٌفوين إكقار اعمحؿديي

 اًمًفقكم اهللقمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌد اًمروض إكػ

ـُ  اعمَِؾِؽ  قَمٌد  اإلموم اًمًػمة اًمـٌقيي  اجلقوين ِهَشوم سم

 ًمز

 

 اعمؾؼـ سموسمـ اًمشفػم قمكم سمـ قمؿر اًمرؾمقل ظم وهص ذم اًمًقل همويي

 اجلقزي سمـ قمٌداًمرمحـ  اإلموم اًمقوموء سمتعريػ ومضوهؾ اعم طػك

 الحلبي الدين برهان بن علي اإلمام المأمون األمين سيرة في العيون إنسان 
 المصطفى حقوق بتعريف الشفا 

 

 اليحصبي عياض الفضل أبو القاضي

 اعمٌوريمػقري اًمرمحـ صػل اًمرطمقؼ اعمختقم
 اًم وحلل يقؾمػ سمـ حمؿد اًمشقخ ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿمود 

 اًمشومل

 

 واًمًػم اعمغوزي اظمت ور ذم رراًمد

 

 احلوومظ اسمـ قمٌداًمؼم

 اًمـوس ؾمقد اسمـ اهلل قمٌد سمـ حمؿد إصمر قمققن

 اًمٌنم ؾمقد ؾمػم ظمالصي

 

 اًمطؼمي حمؿد سمـ اهلل قمٌد سمـ ضمعػر

 اًمؽتوين مجوقمي سمـ اًمديـ قمز اًمرؾمقل ؾمػمة رم اًمؽٌػم اعمختٍم 
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 ٌفوينإص حمؿد سمـ إؾمهقمقؾ اًمـٌقة دٓهؾ

 اًمزهري اًمٌٍمي ؾمعد سمـ حمؿد اًمؽؼمى اًمطٌؼوت 

 يمثػم سمـ إؾمهقمقؾ اًمػداء أسمق اإلموم اًمـٌقيي اًمًػمة

 اؾمحوق سمـ حمؿد اًمـٌقيي اًمًػمة

 اإلموم اًمًققـمل اًمؽؼمى اخل وهص

 اعمووردي حمؿد سمـ قمكم اإلموم اًمـٌقة أقمالم

 

 ًؼاليناحلوومظ اسمـ طمجر اًمع اعمقزان ًمًون

 إصػقوء وـمٌؼوت إوًمقوء طمؾقي

 

 كعقؿ أسمق احلوومظ اإلموم

 اجلقزي اسمـ قمٌداًمرمحـ  اإلموم اًم ػقة صػي

 اإلموم اًمذهٌل اًمـٌالء أقمالم ؾمػم 

 احلوومظ اسمـ قمٌداًمؼم إصحوب معرومي ذم اإلؾمتقعوب

 احلوومظ اسمـ طمجر اًمعًؼالين اًم حوسمي معرومي ذم اإلصوسمي

 زريمكماًم اًمديـ ظمػم إقمالم

 قمًويمر سمـ  حمؿد سمـ اًمرمحـ قمٌد اعمممـلم أمفوت مـوىمى ذم إرسمعلم 

 اإلموم اسمـ إصمػم اًمغوسمي أؾمد 
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  اعمـػم اعم ٌوح

 

 الفيومي محمد بن أحمد  العالمة
 المقري

 

 حمؿد سمـ مؽرم سمـ مـظقر اعمٍمي ًمًون اًمعرب

 ًمزسمقديحمؿد سمـ حمؿد ا شموج اًمعروس

 اًمػػموزآسمودي اًمديـ جمد اًمعالمي اعمحقط اًمؼومقس

 حمؿد سمـ أيب سمؽر سمـ اًمرازي خمتور اًم حوح 
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 216 ...اًمروايي إومم.........................................

 211 اًمروايي اًمثوكقي ............................................

 213 ؿمٌفي ىمد شمثور.............................................

 215 ومضوهؾفو ريض اهلل قمـفو...................................

 216 .ووموهتو ريض اهلل قمـفو....................................

أم ادةممـغ افسةقدة صةػقة بـةت حقةي بةن أخطةةب ريض اهلل 

 .....................................................ظـفا
219 

 219 .....................................اؾمؿفو ريض اهلل قمـفو

 219 ..................................اؾمؿ امفو ريض اهلل قمـفو

 221 ......................ىم ي زواضمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ هبو

 221 ...........................................اًمراوايي إومم
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